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(এক ) 

শশবের স্মৃতি 
জাত যন্ত্রশিল্পী আমি। তাই, কোন জ্রিনিসটি কি ভাবে চলে তা জানবার 

আগ্রহ আমার চিরকালের | আমার মা বাবা ছিলেন এবিধয়ের পথিরুৎ। তাদেরই 
একটা যন্ত্র আমার জ্ঞানাহরণে সাহায্য কবে; সেই যন্ত্রটি ছিলো৷ একটি বাম্পচানিত 

ইঞ্রিন, যার চালক ছিলেন আমার বাব! দ্বয়ং। তাঁর কাছে লব শিক্ষা এবং আমার 

সহজাত প্রবৃত্তি ও মানসিক প্রবণতা একসঙ্গে এমনভাবে মিলেছে যে, এখন কোনও 

যন্ত্র চোখে পড়লেই তাব চালনা-কৌশল অধিগত কবতে চাওয়া আমার স্বভাব 

হযে গিয়েছে । 

আশ্চর্য এই, আমার সবচেয়ে পুরোনো স্মৃতি কিন্তু যন্ত্রে বিরুদ্ধে আমেরিকাবাসী 
এক শ্রেণীর মানুষের বিডৃষ্ণা থেকে উদ্ভূত কোনও একটি দুঃসাহসিক ঘটনার সঙ্গে 
জড়িত। যন্ত্র বলতে অবশ্ত তার! রেলপথের যন্ত্রপাতি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য যা 
কিছু, তই শুধু বোবাতো। 

আমাদের রান্নাঘরের দেওয়ালে একটি পিতলের বাতি ছিলো । মা আঁমাকে 

জার্ধাণ রূপকথার যাদুতে ভুলিয়ে এ বাতি জালাবার কাজে লাগিযেছিলেন, মার 

আচরণে বাতিটিকে একটি জ্যান্ত পদার্থ বলে মনে হতো ; কারণ উর্ধ্বায়িত দীপশিখায় 
বাতিটির চিমনীতে যে কালি জমতো, মা তা” বোজ সাফ করতেন। 

নগ্রপদ্ একটা শিশু; চিনি মেশানো এক টুকরো রুটির জন্যে মাকে অহরহ 
জালাতন করতো । কিন্তু তিনি বল্তেন, “তোমাকে ভাড়ারে যেতে হবে।” 
সে-শিশ্ আমি। তখন আমার বয়স পাচ-কি-ছয়। 

মা আমাকে আরো বল্তেন “বাতিতে তেল নেই, ওটিও ভোমারই মতো! 
ক্ষধা্ভ। ওর সল্তেটাকে বেশ কিছু তেল খাওয়াতে হবে। নইলে ওর 
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গোসা হবে, আর অন্ধকারে আমাদের সারারাত রাখবে । তার চেয়ে কানেন্ত্াটি নাও : 
ওতে খানিকট! কেরোসিন তেল নিয়ে এসে! দিকি |” 

তেলের কানেস্ত্রার মুখে একটা! শুকৃনো, কালে। গোল আলু গৌজা থাকৃতো। 
বাবা যেদিন মাসের মাইনে পেয়ে দোকানের হিসাব নিকাশ করতেন, সেদিন ওটাকে 

বদলানো! হতো । 

এদিন আমার পরণে ছিল একটা ভোরাকাট! সার্ট ও তার সঙ্গে বোভাম- 

টা দিনের ছোট্ট প্যা্ট। পথ চলতে চলতে খাপি কানেস্ত্রাটিতে ফুলে 

ভরা আগাছার আঘাত লেগে মাঝে মাঝে সুমধুর টুংটাং শব হচ্ছিল। 
রাস্তার দক্ষিণদিকে আমরা থাকৃতাম। আর উত্তরদিকে ছিল দৌকানপাট, 
প্রমৌদ-ভবন ও অন্তান্ত আকর্ষণীর ম্বান। কানসাসের এলিস্ শহরে ছিল 

আমাদের বাস। রেল তৈরীর এই শহরটি হ্রস্বাকৃতি তৃণভূমি অঞ্চলের কেন্ত্রস্থলে 

অবস্থিত ছিল। 
আমাদের শ্বল্পপরিসর ও বিচ্ছিন্ন পল্লীর সন্নিহিত এলাকায় দুইটি পরস্পবে 

বিরুদ্ধ জীবন-শোত বয়ে চলেছিলে' | পুব থেকে পশ্চিমে চলে গিয়েছে রেলপথ £ 

প্রেইরি তৃণভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে স্ষুত্র শ্রোত। নদীর বুকের উপর 

দিয়ে তৈরী হয়েছিলো সেই পথের রেল-সেত । নদীটি ছিল সহরের এক প্রান্তে, 

ষেন জনমানবহান প্রান্তরে ওটা এক হ্রিদ্রাভ সুনেব মালিকা। সুদূর পূর্ব 
পথ্যন্থ বিভ্তত এই রেগপথ ও তার আনুষঙ্গিক কারখানাগ্ডলোকে যাদ মানুষের 

বশীভৃত জগতের নানা উদ্দীপণার প্রতীক বলে ধরে নেএস1 হর, তাহলে এই 

ন্লোতম্বতীটকে মানুষের জীবনের অন্য এক শ্রেণীর উদ্দীপনার মর্মবিত স্মরণিকা 

বলে গণ্য কর। যেতে পানে। আমার শৈশবে দেখেছি, এ নদীর নরম তারভূমি 

তৃণভূমিব অধিবাপী মঠ্ষ, হরিণ এবং চিতাবাঘ প্রভৃতি বন্য প্রাণীর পায়ের 
সগ্ভধ ছাপে জ'কা থান্তো। কথন! কখনো মোকাসিন-পরা* এক ধবণের 

পপি | এপ আপ পা আপ শপ পপ পপ 

* নরম চামড়ায় তৈরী রেড ইগ্ডিয়ানদের জুতো।-_.অনুবাদক। 
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প্রাণীর পায়ের ছাপও দেখা যেতো ১ এরা রেলপথকে সবাস্তঃকৰ্ধণে দ্বণা 

করতে।। 

মে সময় সকল ছেলেকেই বেশ মঙ্গবুত হযে গছে উঠতে হ'ত । আমি 

যেখানে বড হয়েছি) সেখানে কেউ গুবল হলে বক্ষ ছিল শপ অন্থান্ত ছেলেরা 

তাব প্রাশাস্ত কপ্র ছাঁডত। এপ ফলে ছুবল ছেলেরও সব কট ম*বেদনশীল 

অঙ্গ প্রত্যক্ষ ঘাত-সহ হযে ঘেত, যেমন, বোন ভডন্ত জিনিসেব টুকরের 

আঘাত, পাখরের থেখলানি আব বুটের গো ডাশিব মাঁডানির তীত্র যাতনা 

খালি পায়ে ক্রমশ সযে যায? এসতে৪ ছোঁটলেলোয় আমার একটা ব্যাপাঁে 

ননদাঞণ ভয় ভিশে।। বনমান বাস্তন 'অবস্থাৰ সঙ্গে অবশ্য এপ আর কৌন 

তফত নেই, যগনই এঘ»ন[ব উল্লেখ করেছি, আমার ছেলেমেয়েন। তা? বিশ্বাম 

কবেছে বলে মনে হসনি। তনু ইতিহ!স আমান স্মতিএভিবি সপন্দে । 
কাখ। আমবা ধেসভ্য পর্গিমগ্ুলে বাস করতাম, পেই সল্পপরিসর সমভমি 

অঞ্চলের প্রত্যেকেই শেড ইপ্ডিযানদের ওয়ে অন্তরস্ত হিলে।। 

আমার ব্যম তখন মাত্র এক, আমাদেদ উন্তব্ধিকস্থ অঞ্চলের বাসিন্দা 

ক1১2াণ আব তাঁর লোলজনকে হত্য। বলনা হয়। ১৮৭৮ সালে আমাদ ব্যস 

সাঁন্দে তিন, এসময় সদাব ভাল নাইফের চালনা উত্তর শাঁষেনের একধল 

পোক সাপ। ৪ পীভার নাদীব তন্ন অঞ্চলে ডেকাতুব এহং রাঁলনস্ কাউন্টির 

কিছু শ্বেতাঙ্গকে খুন করে। সে সময় অনেক ঘটনা ঘটেছিল এবং ঘটুছিল। 

বারিবেশায রাশাঘশে উন্ননের চারধারে আমবা বস্তাম। তখন আমাদের 

কাছে সেলব কাহিনীব পুনবাবুত্তি করা হতো । আন আমাদের প্রতিবেশীর 

এসব কাহিনী শুন্তে শুনতে তাদেব উফ কফ্পাত্র নিঃশেষ করতো। 

কান্দীমের একক্ষন শ্বেতাঙ্গ বমণীকে রেড ইপ্ডিয়ানগ। হবণ কবে নিয়ে যায়। 
তিনি অসংখ্য ক।গজের টুক্রোর সাহাষ। চেয়ে পঙ্জ লিখেন। এগুলো 

রাস্তায় পড়ে ছিলে।, তাদেব স্তর ধরে তাব সন্ধান মিলে। আর এসব গল্প 

কত বারই যে শুণেছি! আঁমি মনশ্চক্ষে দেখতাম, অপত্বতা হতাশ নবী কাগজ 
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ছিড়ছেন, এমনকি পরিধেয় বস্ও খণ্ড খণ্ড করছেন। বড়রা গলার সুর খাটে? 
করে তাঁর দ্ুশিয়ার কথা আলোচনা করতেন ; কিন্ত আমার মতো একজন 

নিবাক বালক একটা কথ। কিছুতেই বুঝতো! না” বেড ইন্ডি্লানঝা কেনইবা 
নারী আর কিশোরীদের বাচিয়ে রাখত আর বরস্ক লোক ও বালকদের মাথার 

করোঁটিইবা খুলে নিতে। কেন! আমার মাত্র পাঁচ বছর বয়স, ৪ করোটি 

খুলে নেবার ভয় আমারও ছিল, তাই ভয়ে বিবর্ণ হয়ে থকতাম। আমি 

ন্তাঁম, এথেকে আমারও শিক্কাতি নেই। 

সেদিন আমি যখন রেলপথে ও দোকানের দিকে কেরোসিন তেল আন্তে 

যাচ্ছিলাম, দ্রেখলাম্ একটা ছেলে দৌনাচ্ছে। সে রেল বাস্ত! ছেড়ে সড়ক 
বরাবর আমার দিকে এগিয়ে এলে। | মুখোমুখি হতেই আমি তাকে কি হনেছে 

জিজ্ঞাস। করলাম । 

পে ইতিয়ান, উপ্তিযানরা আনছে 1” ভয়-চকিত চীৎ্কারে জ্বাঞ্দ দিলো! সে। 

এখনও এদিনের কথা ভেবে আমার গর্বের সীমা নেই, যেহেতু বাসীর দিকে 

ছুটবার সময় এক লো তেলও পন্ডে ষাঁয়নি; আর মুরগীর ছানা নতন 

টা চু দিয়ে উঠে যায়, আমিও ঠিক ততট। ট্টচু খাস 

ঠেলে এগিঞেছি। রি হাপাঁতে হাপাতে আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গনে ঘখন 
ঢুকলাম তখনও আমার হাতে বঙ্কত তেলের কানেক্বাটি ছিল। মাকে হশিয়ার 

করে দিয়েই নি অদৃশ্য হয়ে গেলাম । ই [নের সমম থাকবার জন্তে 
আমাদের একট। তৃগর্ভের আয় স্থল ছিল। আমি দ্রুত মাটির সিড়ি বেয়ে 
নীচে নেমে গেলাম । 

দিধপ্ডিত চিত্র যেমন মন ছ যায় তেমনি এ ঘটনাটির কথাও আমি 

ক্রুত গল গেলাম। কিশ্ব আর এ টি ব্যাপা বরের কথা আমার স্মরণ আছে। 

টা পূর্বোক্ত ঘটনাুই সুত্র টি [নি ফ্টেখনে একটা বাড়ীর তেতলারু 

দেয়ালে হেলান দিয়ে একদিন আমি বসে আছি, আর ধুলোর গন্ধ শুকৃছি। 
ওটা একটা হোটেলও বটে। বনু লোক এখানে জমায়েত হয়েছিল; মেয়েরা 

আশ্রয়লাভের জন্যে যৃত। 



ব্রাইসলারের আম্মকাতিনী ৫ 

'ভয় পেযেছ এমন ভাব দেখিয়ে খব মজ। উপভোগ বরছিল। "তাদের গায়ে 

শীল 'আ 1? মাথায় ছিল সান ননশেট-_ আতপ-শিবারক শিরে ভষ | 

বিপদ পচে, এট। গুম।ণেব জগ্তে শিশ্ুদেহ (থলে পা শক ববতে দেএফা 

হ্যনি। প্রত্যেকেব কাছে কান নাকোন শব্দ হিল, অনেকে সঙ্গেই চলি 

রাইকেল। বিপ্ত জনকগেক খুবক কুড়া ও ঠেঙ্গা শিয়ে হবরোচিত 'নজ শি 

কৃষ্ত লগল। টনিক বাথ ঠিন্ন আমান পাশে পেলে শ্নেনদিয়ে 

নসোগালন। 14 মুচ্িন্দ্ধ ৮1৯ একদা খোল। তলো যা চিল। ভিন ওক 

চ-” পু/ণন মা] বনে এানঠিস্লন। ভাব কুচ কানে। কাল বুন্ট গ'ময় লেগে 

»লো। বেছ হাপ্ুযষান ভীতিই থা আপল কাণণ। 

[নদ 1১7৭ পণ “টা ১৮৮৭ পাশের বটনা,। তে ৮১ সলেশ হতে পাবে। 

য।নে ৬ চ পাঞ্চন সর] ম্বাম।র শ।গাণ বঞ্চলন্ প্রিন নঃ মান ৭ অখ্বাসেক 

দু লস (খেই অন্ এব আম।ব কাশ্ছ পেদেনি। আম ধখন শোবাৰ 

ঘস্বও শিক্ষা লবণ এক। তে বব হবগি। প্রকাশ কপ তান তখনও মা আমাকে 

এ কথ। ন্লই সাহস ক্োগাতেন। কথখনদ নু শনি মাম গরে ঢুকিয়ে 

দে বতন১ ভাব সন ১ম শব । 

সিজ 5 প্মামান মার জম্ম্গন, পিচ কলে মো তা গ রো বণ, 

মৃণ্শ কমনীশ আ। যৌল্নমাপ্তত দে হব গদন | ১৮৭১ সলে মামাৰ বাবাণ সঙ্গে 

তার দিবে লব । বিশু সীমপ্তব্ণ্তী দশ তলে তে শিক বগ তভোশ কবাছে 

তাত] 175 হাব দৈশিকাণ। জ নবতাই নগ্ক 50 যান | টিশি যখন সণ 

বালাপ [মঙ্গীবাঙ্থিত শোল বড লন্ঘল আছ বত জন সস্বৃতিপ সঙ্গে 

সম্পর্ন চটি্বা দিও আপুসন্) তপন ঈশা বব সনম! ছিলা  হপনাষ। 

মাবেণ উপব নিশ্বিশল হয়েছি, এই জনি বান মা হলো তশ তিনি 

লীমাঞ্ছের প্রকায়। গ্রপ। শা! নী মশিন্া প্রেহীথ $এ$মিন উপল আগ্রপেন্ 

আধিপত্য বিস্তুত হবাব আগে ১৮৮০ সালের মধ্যে কানসামের রেলপথের বিশ্ম্ 

শহরে চাটি সন্তান জন্মে, আমি ত।'দেএ মন্ধ্য তৃতীঘ। 



৬ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

পুত্রদেব পুষ্টির জন্বা তিনি মহিষমাংস ভোজন কবতেন। এখনও সময় 

সময় অ।মার যেন মনে হয়। আমার অন্যতম পৌত্রীর মুখাবয়বেব মধ্যে আমার 

মায়ের বডো বডে। গভীর কালো চোখের ছায়া প্রতিফলিত ধেখতে পাই । 

কখনও ব| আনায় আমার নিজের চোহেই তার আদল ধবা পডে। এলি 

সময়ে প্রতিবিদ্ব বেন সত্য হয়, এ আশাই নুতন কবে মনে জাগে; এলসের 

প্রতিবেশী আমাদের বাগাঘরে কঞ্ি পান করতে করতে আমাপ দিকে মাগা 

নেডে বস্তেন, “মায়ের আধলই ওয়ল্ট পেয়েছে,” তাঁদেব সেই কথ। ষন সত্য 

বলে মনে হয়। 

কাঁজ? দে-গুহেব ক আমাব মা, ত।'ব ছেলেকে অবস্তই সেখানে কাছ 

করতে ভযেছে। তিনি নিঙ্গে সব সমন কাজ করতেন, তার কম ক্ষম 25 

হিলে! বিপুল। কব উঠবা। আগেই উন্ষনের লোহার ঢাকুনিল ঢন্ডন।পিৰ 

শব্দে আমান পোক্গ খম ভঙিতে। | ব্গ বব শীতে শ্তপু ভাব বালান আনন 

তাপেই আমর। শী নিবারণ কঁণেছি । শীতের সকালের প্রায়াধরীরে জলন্ত 

চুীর উস্লতান্ন আরাম উপভেগ কলার জন। আমি গ্র/য়ই খালি পাষে একট 

মেঝে গেখগে যেতাম এ মেঝেণ নিকটবভূশ দানলাটা নড়ন্ড ছিলে। তা 

€$ ফাঁটল দ্য মেঝেয় প্বফ ছড়িয়ে থাকৃতে।। আমাণ ধড ভাত এড? তাৰ 

ঙ্গেআমি এক বিছানার শুতাম। সে ছিলে: আমাব চেয়ে তিন বছব তিন 

মাসের বড। প্রাতবাশের আগে এডকে গরু ছুইতে হতো ॥ কিন্তু আমকে 

করতে ততো অঠ] কাজ । 

হ্থাপ তৈরী কশব মাংস আনতে আমাকে ঈধনও কখনও প্রত়াষে পান 

হত্তো। আমীপ ছঘ সাত বর ব্যন না হণয়। পর্য্যন্ত এলিসেব যে সাম্য 

কমেকশো লোক বাস করাভ। তাঁদের মধ্য প্রায় কাউকেই কখনও গকদ মাংস 

কিনতে দেখিনি । 

আমর] সকলেই মেষের মাস খেতাম । এ মাংস পাওয়া বেত যেমন প্রচুর, 

তেমনি দামেও ছিল সম্থা। এখান থেকে কিছু মাংস আবার জলপথে পূর্বধিকন্থ 



ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী ৭ 

অন্যান্য সহরে পাঠানো ততে|। মা পছন্দ করতেন শিরা ডার শেষাঁশের মাংস । 

একটি বড কাল লে।হার কড়াইতে তিনি এই মাণসের ক্যাপ চডাতেন। তাঁর 

তেগী স্ব্যপেব মতো! এমন ক্রুন্বাছ ক্রাপ আমি অ।ব কখনে। খেয়েছি বলে মনে 

পড়ে ন|। যেদিন হ্্যপ তৈপী হতে! সেদিন মা আমাদের তা দিতেন লা 

পর্ন সকলে প্রাতবাণের সমম গণ্য গবম এই শাপ খাবাল সৌভাগ্য 
আমাদের হনো। বাস্বিক, প্রাতবাশের কাবিপুল আষোন দিয়েই ন! 
উনবি"শ শহাকীর নবম দশক ক।ন্সাদব'শীব্র জীবন আন হ'ত । স্তাপের পর 

থাকত আলু শিককানাব, "মাধ কেক! বডীল্ত ছদ্বাৰ 'হমিনি তৈপা হতো । 

কিন্ব তা" 9 মান্যরই দৌলতে | মিনি" তৈপীর জগ্য হলনদ বরণের এনা কণা 

গুলিকে অনেকক্ষণ ধনে লাই জন্ল ডিজি রাখত হত তাদব শক্ত আল্ঞবণটা 

খণি্য বেলাব জগ | ভাবপণ £র্বপণ। িনিনি'ল হাপ্য বান্নাকবা মাসের বসাশি 

পাব পেপযা ভাত । এব ভান) থ শল্ত প্রধাজন হত, ভান ম ক্ষমাতেন। তর 

একটি বাগ।ন ছিল ১ সেখানে আগাহ। বপণাস্ম কপ। হতে। না। সাঃর্থা, কর্ম" 

নৌশল অখবা ইচ্ছাখক্তিন অভ।বেত জন্য তিনি বোঁন ক'জই এনে যেতেন না। 

আজকাল সময সময ্বৌপুকাবের দাক।শ ?খকে এক প্রকার শগম ক্যাচ 

ক্যাচ শন্দ অস্পইভাবে আমার বাম্প ৩ভমে তন । ছেলেব্যসে আমাদের 

বামাথব থেকে এরকমেপ কর্কশ ক্যাচ ব্যাচ বের চডা আশব।জ শুনতে 

পেতাম । মনে হষ ক্ষৌবক।ন্ব কাচিন “ই অস্পষ্ঠ শব্দ সেই চডা আওয়াজেরই 

গ্রত্রিপ্বনি। ক্ষৌরকারের মোলাধেম তোফালের স্পর্শে আমার হখমগ্ুল ও মন 

কেদরমুক্ত ততে থাঁকে ১ কিন্তু এই শব শুণতে অন্ত আমার তন্ত্র আধে। আব 

আঁ ঘুমথোণে আমি আমান অভীত জীবনে ভপিয়ে যাই » আর ক্ষুরেব শবে 

সেই অন্ভি তীব্রতর হয। আঁঘম।ব বাবা আমাদের পাশ্ীধরনেেই একমাত্র 

ক্ষৌর কর্মণীলা ঝাল জান্তেন) আর মাই নাকে সবসময ক।মাতেন, তার 
চুল কেটে ধিতেন । পয়স। খরচ না। করে যা” পাঁওয়। যেত, তার জ্ঞন্যে আমবা 

কখনো অথব্যয় কিনি । 



৮ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

প্রত্যেক রবিবার সকালে বাবা দাঁড়ি কামাতেন; গীর্জায় যীশুভজনার এটি 
ছিলে। একটি অঙ্গ । পাশ্চান্তের পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত ফ্যাশান অনুযায়ী 

তাঁর উধ্বর্ণ ওষ্ঠের উপরিভাগে চকচকে কাল গৌঁক সবসময়ই শোভা পেত; 

আবার তাঁর মুখের ছুই কোঁণে গৌঁফ-তৌড়া ঈষৎ অবনমিত থাঁকৃতো। এটি 
একরকম ঠিক ছিল) কিন্তু তা"র গালপা্র', ঘাড় ও থুখনিতে লোমবৃদ্ধি মার 
কাঁছে খুবই বিরক্তিকর মনে হতে; তার বাগানে আগাছাঁর মতো! এ-ও ছিলো 

তীর কাছে অসন্থ। কাঁজেই মা'র বাক্যধ্বনি খিদ্ধ হয়ে বাবা জানালা ও 
স্টোভেন মাঝখানে বসতেন ; অর স্গোভে একপাত্র জল গরম হতে থাকৃত। 

ভুলে গেছি, কী করে ত্রাস জোগাড় হতো; কিন্ত ভুল্্তে পাবি না চবি ও 

সোডা! সহযোগে সাবান বাড়ীতেই তৈনী ততো, আর তাও প্রায়ই আমারই 
শ্রমে । বাবার থুংনিতে বুড়ে! আঙ্গুল দিয়ে মা নাড়া দিতেন ; তারপর তিনি 

বাধার মাথা ঝাকুনি দিয়ে দাঁড়িতে অসংখা বুদধদ বচন করজ্তেন। যখন 

এগুলো ফেনায় পরিণত হতো, তখন ম। কমাতে শুরু কবতেন। 

আমার বাবার চামড়া যে বেশ পুক্ক ছিল, তা হলক করেউ বলা য।য় 

কানসাসের ক্ষৌরকার, বাঁযুবেগ ও তুসারবাড়ের সঙ্গে বাড়ীর তৈরী সাবানও 
তাকে সহ করতে ভতে1। কিন্তু তা'র গাত্র-চর্গ পশুর চামডার মতো কর্কশ 

হলেও হয় ছিল কোমল। তার সন্থানধের মধো ছুটো ছেলে কুনুর- 

ছানার মতে! লড়াই করতাম, বাগ মানানে! সম্ভব ছিল নং আঁমাদের ; প্রায়ই 
শাসন করখর দরকার হতো । কিন্কু এপত্বেও রেগে গিয়ে তিনি আমাদের 
গায়ে হাত তোলেনশি কখনো। তিশি আমাদের বুঝিরে সছিয়ে বশ 
মানাতেন ; কিন্ত ভার বিশাল বাহ্ুছুতি আব দু নট কখনো আমাদের পিঠে 

পড়েনি । তার বধ চিতই আমার মানসপটে আকা রয়েছে ; যেমন, ভীব হাতে 

রয়েছে আকার বুশ, একট হাতুচী না করাতি। পরিবারের লৌকছনের 
জীবনযাত্রা উন্নততর হোক, ওটাই ছিলো! ভার কাম্য । আমাদের তিনটে 
বাড়ীর মধ্যে এলিমের প্রথম বাড়ীটি খুবই সাদাসিদে ধরণের ছল, ওটাকে 

-্উ 
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কোনরকমে খাড| কলা ভয়েছিল। শীতকালে এর ফাটল দিয়ে বরফ ঢুকৃতে।। 

বাটীস্টায় একটা ছে ট্র ঢাক। বাবাগ্া, আব যুক পান্গা-খালা শোবাপ ঘর ছাড়া 

ছুটি] শোবার শন ছিল। এটা কি ত্সেলবাস্তার ধাবের সবাইখান।? আবে না, 

ন।। এটা হাঙ্ক ক্রাইস্লারের বানু বাডী। আমার মা আম।দ্ৰ 

প্ররতবেশীপিগকে বাডীট। খপিয়ে পুরিষে দেখাঁতেন্। আব ভাব বুক গণে 
দে ন্7ন।| 

সস, তানা তখনে। দপ্রইবিব তণভুমিনে আপ এপ্রোবিত ঘাসের 

শৈপডার লাভ বাস কলত*1। 

আমলা সৌঠাগ্যপান । কাপণ বাব। বেলে কাজ কবতেন বলে আমবা 

“বপ্লব বণ| কিনতে পাব হাম ১ নথ এজিপেৰ মাৰ শ্মান অনেকে গক ব 
[751 “গাসপের খুটি ভাড। পাবান পোতা ন।। শিকাৰ গিঘে শতে আমাব 

৮5 শরশ দে ফে তা; এমন কি নম্ুকেণ ঘেড। ঈ।ননাণ শক্তি থাকনে। না 

পন ছি বুনাল ঘু)ব আনেন হে ভাত গহম কবে নিষেছি । কিন্তু 

বাহে আলানি কহলাতভতি একটা কুঈবী শিলে।। আমাণ পাদা এড ও 

আমাকে কমলা জাল।নেো ছাদাঁল কনশ। ভাঙছে হত একাজে আমরা 

অশহন। করাল বা মন তাপেশ বিপ্মাহ অমান্ধ কৰলে তান আম।দেব 

চাপাঁতেন। চুলে নুকখ। লো শাল কঙহাকেন দু শারীপিক শাস্তির 

বথ।75[75 সপন ম। আমে কি।ল। হতে বছু কণতে পারতেন শা। তখন 

এমন দেবে কমন [যু মনে হতে «কজন নব জেন শেন শাণ্তি দিচ্ছেন । 

একদল] তেহ ১ বুট গম, গোপনাতর্দ চোপ বন! হাযশ ॥ সতেবোর 

ম* 11 হলে তিনে আমি এ ।লধাতন বেোকি ক্হোউ পাই | আখি তখন ব। 

কখনপ শান্ত ছিলাম পা. ক গাষেগহবে বশ ব্হসছ হলেও আমাকে 

হব হাট? মো ৮পে বাখাা শক্চি মার হিলো। যে পযন্ত না মশার 

আতনাদে তা? পতায ২1 ষে ্স।মি অন্ত” হয়েছি মন আমার চুবু দি দুখ 

হযেছে, সে শয্যন্থ তিশি আমকে ঠাস্তেন। 
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আমার মাঁবাব! আদশ দম্পতি ছিলেন। তারা ছিলেন কঠোর শ্রমশীল ; 
একটি পরিবারেব ভরণপে বণ ও উন্নতিকল্পে আত্মনিবেদিত | 

আমার মা'ব বাঁধা কুম্ডোর ছক্কা! সাঁর। এলিসে প্রপিদ্ধি অর্জন করেছিলো: 

কিন্তু আমার মনে হয, হেনার ক্রাইসলা"রর খ্যাতি ইউনিয়ন প্যাসিফিক 

রেলপথের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্থ অবধি বিস্তৃত ছিলো । এ ডিডিসনে 

তিণিই ছিলেন সবচেষে নিপুণ ইঞ্সিন-চালব । রেল-কোম্পানী ষখন প্রথম 

কয়লা চালিত উ্জিন চালু বরে তখন তাকেই তারা সেই ইঞ্জিনটাকে চালাবার 

উপযুক্ত বিবেচনা! করেছিলো! । ইঞ্সিনটি সকাল সাড়ে সাতঢাষ এপিস থেকে 

হুস হুস্ হুস্ শব্দে ধোষ1 উদ্শীপণ করে পুবধিকি ফাত্রা করত । গণ চলাচল 
আমি চেযে দেখতাম । আব সকল ৮টষ বিগ্চালয়ে গিষেও ওরই কথা 

চিন্ত! করতাঁম। 
যখন তিনি বাঁডী একে বেকতেন শন আমি তার প'শে পদশে চপনাম, 

আর ঝুলান খাঁবপের প|ত্রটি কষে টানতাম। তিনি একটি বদ আগ্লেযাস্ত্র সে 
নিয়ে যেতেন , এঁট ক্তার “বদের নীচে ঢুকান থাকত । ওর একটা বাল বাট 

ছিল, ওট! হাতের মুঠোয় পাখ| চলতে।। আমার ষখন দশ বর ধস তগন 

এ অস্মের ভাঁতলটি ঠিক আমাপ বাডীতে কাটা কাটা কদমছ্গাট চুলের সমস্তবে 
ও উত্ম্ুক চোখের ঠিক উপর ভাগে লঙ্গমান থাবতে|। সপ সময় আমি তাকে 

বাবা? বল্হতাম। উগ্রমেগাঁজ তাপ ছিল না, তিনি ছিলেন বেলে চাকুরে। 

তবে আমি গব করে বল্তাম যে, এডের মতো ব্যসে বাব| সৈনিক ছিলেন। 

কথাটা ঠিক। 
আমর খাঁব। কাঁনাভীৰ খংশোগ্ভব, তীর যখন বয়স মাত্র পাঁচ কি ছয় 

তখন অণ্টাপিওর চাথান থেকে হাকে কনসাঁস মহবে আনা হয। তার পৃৰ- 

পুরুষগণ চাঁখামের পন্তন কবেন আর তার ব*শধরদের জার্মান রক্ত ছিল। 

আমাকে নিয়ে আট পুরুষ আগে এক ব্যক্তি জার্মানী থেকে আমেগিকী য় 
আসেন? তিনি তীর নামে বানান লিখতেন, গ্রাইসলার (0::5155) । জার্মানীর 
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রাইন উপত্াকাঁর কোন প্রোটেস্ট্যাপ্ট খুষ্টান জন্মভূমির মাষা ছেডে প্রথষে 
হল্য।গু, পরে বুটেন এবং সবশেষে ঘ্রীমাগ থেকে জাহাঁজে করে নিউ উয়র্ক 

যাত্রা করেন। তিনি তাদের অন্যতম । আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আবস্ত হবার 

পর মাত্র বার বছর বয়সে বাবা বাড়ী থেকে পালিয়ে কানসাসেন্র আর্মাজডেলে 

এসে ঘ্বাদশ কানপাম রেজিমেন্টের ভেবিবাদকরূপে (10271102051 0০5) নিজ 

নাম তাপিকাহক্ত করেন। আমার ঠাকুরদা বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা 

করেন; কিন্তু গু-যুদ্ধেব শেষ পধস্ত তিনি এ বাহিনীর ভেরি-বাদকের কাজেই 

আসীন ছিলেন। পমৈনিকজীবনে অনাহার জনিত ক্ষুধা অথব! তুষারপাত ব৷ 

বৃষ্টিতে শুধু মাত্র কঙ্গল সম্বল করে শোবার কাহিনী আমি বাবার মুখ থেকে 

অনেক শুনেছি । কিন্তু কষ্ট ভোগ সত্বেওতিনি ছিলেন অক্ষত। মনে হয়, 

সেন।বিভাগে তাৰ চেষে বেশী স্স্থ কোন €লাোক ছিল না। লাতাশ ব্ছর 

ধরে একট।ন! তিনি এপিস থেকে যারীবাহী ট্রেন চপিয়েছেন ; কিক একদিনও 

তিনি কামাই করেননি । তবে ফুছে। ভার যাই ঘটে থাকুক, তাই আমার 

€কশোরের স্বপ্ন রচন। করেছে । গৃহযুদ্ধে বালক ভেগিবাঁদকৰূপে স্বীয় কাজকর্মের 

কণ! তিনি য| কিছু স্মরণ করতে পারতেন, আমার দাদ। এভ আর আমি তার 

কাঁছ থেকে ত1 খটিম্নে খুটিয়ে শুনতাঁম। 

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পন তিনি আর্মীরডেলের ন্েলকারখানাঁয় কাজে লেগে 

যাঁন। প্রথম দিকে ফায়ারম্যান হিসেবে তিনি মাইনে পেতেন; পবে তিনি 

ইঞ্জিনচালক পদে প্রমোশন পান। অবসর গ্রহণের সময পথস্ তান এই পদেই 

বহাল ছিলেন। অবশ্ত তার কাজ আরস্তের সময় রেলকোম্পানীর ইউনিয়ন 

প্যাসিফিক নাম ছিল না, কানসাস সহর ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে যে অংশ 

তৈরী হচ্ছিল, তাঁকে কান্সাস প্য।দিফিক রেলওয়ে বলা হতো । তার ইঞ্জিন 

ষে ট্রেন টেনে নিয়ে চলতো, তাতে রেলবান্তা নির্মাণকারী শ্রমিকরা বাহিত 

হতো; এরাই রাজ্যের আগাগোড়া প্রথম রেলপথ স্থাপন করেছিল। সমস 

সময় বন্য মহিষের বড় বড় দল রান্তা আট্কে পড়ে থাকত; যখন ইঞ্জিন প্রচুর 
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ধোঁয়া আর আগুন উদগীরণ করতে করতে এগিয়ে চলতে উদ্যত হত, তখনই 

শুধু তাঁর! ঠেলাঠেলি করে রাস্তা ছেড়ে দিত। তা ছাড়া, রেড ইগ্ডিয়ানরাও 

দলে দলে ভিড় জমাত। তাঁর চেনা! কিছু লোককে এরা খুন করেছিল । 

কচিৎ তিনি আমার জন্যে রেলগাড়ীতে বেড়াবার অনুমতি পত্র জোগাড় 

করতেন; আমি তী"র সঙ্গে এলিস থেকে ক্রুকভিল পধস্ত যেতাম । আমাদের 

অঞ্চল থেকে ফোর্ট হেজের দূরত্ব মাত্র তের মাইল; সেখানে নীলকোতা 
সৈনিকবা থাকতো । ফোঁ্ট হেজ থেকে আরও এগিয়ে গেলে রেলষ্টেশনের 
খলগ্র ভিক্টোরিয়ায় দেখা যেত কতকগুলি সমাধি । বাবা বলতেন, ওখানে 

যাদের কবর দেওয়| হয়েছে তাদের তিনি চিনতেন । 

“রেড ইপ্ডিয়ানরা এদের মেরেছে,” তিনি ব্লতেন। এপ্দিকে তার ইঞ্চিন 

দুরদৃবাস্তের দিকে চল্তে থাকত; তিনি অজ্গুলিসঙ্কেতে অন্যান্য স্থান 

ঘদেখাঁতেন। এসব জায়গায় শ্বেতাঙ্গ আর রেড ইও্িয়াননা মর্ধরামারি ও 

হানাহানি করেছে । ফিরবাঁর সময় তিনি সব সময়ই জংশন সিটি থেকে 

সন্ধ্যাবেল! ট্রেন ছাড়তেন। ট্রেন ছাড়ার বহু বিলম্ব থাকতে! বলে আমরা 

ক্রকভিলের দর্শনীয় বস্তু দেখতাঁম; কিন্ক রাত্রিকাঁলে আমি যে-উত্তেজন! 

বোধ করতাম, তার তুলনা নেই। বাঁবা ইঞ্জিন চালিয়ে এক একটি অঞ্চল 

ছাঁডিয়ে অন্ত অঞ্চলে যেতেন ; আমি তাই সতৃষ্ণ নয়নে দেখতাম । 

বাবার মাথা নাঁভার সংকেতে ফারারম্যান কাজে লেগে যেভো; সে খামে 

নেয়ে উঠতে, আর ভয়ংকর শব্দে পর মুহূর্তে জলন্ত অগ্রিকুণ্ডের ঢাক্নি বন্ধ 

করে দিত। আগুনের লেলিহাঁন শিখায় গাডীর সব কজনের মুখমণ্ডল রেড 

ইপ্ডিয়ানদের মুখে।সের মতো রক্তবর্ণে উদ্ভাসিত হতো । ফায়ারম্যান অঙ্গ 

সঞ্চালনের প্রচণ্ড মায় টেগার থেকে বিরাট শাবল দিয়ে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে 

উপযৃণপরি অগ্রিগর্ভের কেন্দ্রে স্তপ।কাঁর কযলখণ্ড ঢেলে দিতে থাকত । এদিকে 

বাবা যতবার বাঁশী বাজাতেন ততবার বাইরের নৈশ আধার ভেদ করে যেন 

গুম্রে গুম্রে চীৎকারধ্বনি অন্ুরণিত হতে থাকত । তিনি ইঞ্জিনের কলকজ্জা- 
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গুলো যখন এদিকে দেদিকে নাডানাডি কবতেন তখন ভার হাতের পেশীগুলে।ও 

আন্দোপিত হত , আমি আগ্রহভরে এ দিকে চেয়ে খাকতাম। গাভীর 

হেডপাইটের হবিদ্র(ভ ব্ণচ্ছটাশ সে সশকীর্ণ পথ আলোকিত হত, বাবা সার 

চক্চকে চোখেব পৃষ্টি তান সম্মথপনে মেপে ধরন্তেন। আমি একটা গর্দীতে 

বসে থাকতাম, গাডী চলার সঙ্গে সঙ্গে এুট। এদিকে গ৪দিকে দুলত, ব।পত। 
আপ আম।ব মুখে চোখে গর্ম ছাই-এর কণ। উদ্দে পদ্ত। 

আমাকে তেমন সজাগ মনে নাহলে ০এবকবা? ব।শা বাজাতে দেদ্য। হ'ত, 

কখন বা লাবাব বিবাঢ চবি মাখানো আঙগনেব সঙ্গে মাম।র আঙুল মিলিয়ে 

শিষে তুলো স্থতোট। টান্হে দেষা হত্তে।, ঘণ্টাণ স্থতে। ঢখন্লেই স্থতীত্র 

আশ্মাঙ্গ বেক্তে।। আগুন আব জলেব অছুত ক্রিষাপ্ুতিক্রিয়।ন মধ্যে 

গাছীতে ৯৭| আব আমার পাবা কাছে ভাগ ইঞ্সিনের চেষেএ আমার মূল্য 

যে বেশি, এবথাদ। জান। নিশ্য়শ একটা খডদবেব অভিজ্ঞতা । পুবানো 

উঠ্িনট। ছিলো অ'মাদের “কন গোলাম । বেল-খমণ শেষে এলিসে এসে 

(শীছানব পর মামার মুখম গুলে সবাধিক ক্লান্তির হাপ পড়ত ১ চখম আনন্দের 
সমথ মুখ|ব্ধবেণ পান! র্দি খেকেই এই ক্লাপ্তি আসাতা। 

পাখবেব তৈণী বিগ্ভাল্য-ভবনেধ ণকতলাঁষ আপিসেব হিঃ এ, আর, হলটি 

অবস্থিত; এ জাখগাটার কথ! অম।ণ ভাঁলকবেই মূনে রয়েছে | কাখণ আমার 

যখন ব্যস নাবে। খন সেনাপলের পুপন লাকজন ধাশপকদেব নিয়ে একট? 

ভখিবাদক দল গঠনের পদ্ধান্ত কবেন। স্ব দিৎসেব পু৯কা ওয়াজে 

তাঙদেখ সঙ্গ আমাদের 'মা০- কবাবাপ ক্গন্তে এ ব্যবস্থ। হর। এবাপাৰে 

*শটি (লেকে বাঙ্াই কণা হলে | বাব। মামাদের সকলতকে শিখিয়ে পাটিয়ে ঠিক 

কবলেন। তান যেভ।বে 57 বাঙ্গাতেন, চিক সেঙানেই আমাদের বাজাতে 

শিখতে হ'ত, প্রথমে বাপরে পীরে ভেবিৰ তাপ' শেখ হ'ত, পরে আরও দ্রুত 

তাল অশ্যাস করতাম। খাবা আমাকে একটা ডেপি কিনে দেন; ওট।| যুদ্ধে 

ব্যবহার করা চল্্তো।। সেনার|' যেভাবে ঈীভায়, তিনি আমাকে তে্ি 
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ঈাড়াতে খিখাতেন। মনে হয, এ সময়ে ড্রিল করার ফলে দেহের উভয়পাশে 

বাহুহ্বয় লম্বিত করে, পা"ছুটি সমকোতে গোড়ালি একত কৰে ঈাডাবান অভ্যাস 

জন্মে। 

জি, এ, আব, হলের দেয়লেব্ চাবদ্ক চেযারগুলে। ঘেষাঘেষি বরে 

বসান হভমেছিল। আর ভাঁদেব সঙ্গ একট! কবে খুখ ফেলব পাত্র ছিল। 

একট প্নেশমী পতাঁকার চার পাশে শীল ব*-এব সুতো জডানে। ছিল। ফণতবাব 

পতাকাটিকে খোলা দেখেছি ততবাপ মনে মনে উদ্দীপথ। বোখ কণোি। 

ঘরের প্রতিটি কোণে খেলো বেষনেট-সহ বন্দাকধ গাদা, মরাচণর। গুলিগালার 

খোলপ আব দেধালে লিঙ্কন, জেনাণল গণ্ট প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রতিঞ্কতি 

সাজান টিল। ঙেবি বাদক দশ আপ শতেপ্রিশিনগাদ যেন আমাৰ উত্তেজ্জন| 

চরমে পৌছুন। যে পয্যপ্ত শা ৮শমান সেপীদালর পধধ্বাশিব ছান্দামধনা 

আম।র ক্তে সতক্রামিত হ ল সে পধ্যন্থ & হালর চারদিকে আম বণ শিছু 

পিছু জতোব গোণালশি কে চলতে শাগলাম। এখনে। যেন আম বাখাণ 

গাল।ল শন্দ শুনাঙ পাই, মন্শ্চ/ক্ষ দেখাত পাই, তাৰ বিএট বুদ $&ক তিনি 

“এক ধাপ, এক ধাপ, এক খাপ” শঙ্ষে তাল শিচ্ছেন আগ মেঝে থেকে ধুলো 

ঘউডছে | 

অ।মাদেব অভপবাপী আকাশ বয় গেলকমচাবীত যুদ্ধ যোগ 

দিয়েহিলন। "াদ্ে সের গৌরবের দিনগুলো ণ মধা যে অপংখ) বেদন1 ৪ 

রচ্ছ ত। লুক্কা্মিত ছিস, এখন ভাবা মে বেদন। ও কচ্ছতা সম্পূণ শিষাশিত 

করে ফেলেছেন ॥ বিশেষ বিশেষ দিন সেই গৌরবের স্মণণ কবত তা"বা 

স্ব শ্ব উদ্নি পরতেন , মার একটি হলঘরে জমায়েৎ হয়ে একে অগ্ককে সামরিক 

পদবী দান করতেন। এভাবে হলে আৰ কোন সাঁধাঞ্পণ অসাঁষবিক নাগপিকেৰ 

অস্তিত্ব থাকতো না। তাব। তামাকপাত। চিবিয়ে থুখু খেলে তন, আর গল্প গুজব 
করতেন। তবে অতীতের ম্বতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টাই ওতে মাথা চাড] 

দিত। কিন্তু আমার বাবা এক কৌশল জাণতেন , তা'তে৯ এ ব্যাপারটা 



ক্রাইনলারের আশ্মকাঁহিনী ১৫ 

সত্যই জীবন্ত রূপ ধরতো। একটি জয়চাক আর একটি বাজাবার কাঠি নিয়ে 
তিনি সকলকে অতীতের স্বতি বোশন্থনে মশগ্ডন কপতে পারতেন। 

স্মৃতি দিসে এবং “৭ঠা জুলাই” াবিখে সেনাদলেন প্রাক্তন লোকজন 

কুচক|ওরাজ কনতে। এধিন বাব। জয?1ক নিজে দলের পুবোভাগে থাকতেন। 

আমন] ছে।ট ছেট ছেলের দণ তাব পিছু পিছু চলতাম ১ আর আমাদের 

পেছনে চলতে। অত্যন্ত উচ্চ এাগিণাঃত বাশী বাজিয়ে ব*শাবাদকদল। এসব 

ক্ষেত্রে মামি আমাৰ কনা গ্রন্চত উন্নেজনায় উদ্দীপ হতাম । 

আঁম'প এই জাঢাক বাভাতে শেখ। কিন্তু মাকে সঙ্ছগ করতে পাপেনি। 

কারণ» পত্যিকাবের সঙ্গীত শিক্ষা সম্পর্কে তাপ ধারণা ছিল অন্যবপ। আমার 

প। এ৬ অন্ত) এসব ণ্যাপানে সব্দ'ই পালোর সঙ্গে বিদ্রোভ করে এসেছে, 

কিন্ত মা আন নিয়ে পওলেন । পিয়নো শিখাবাঞ জগ্য সপ্তাহে একদিন 

আমাকে মিস কা্টবাইটেব নিকট যেতে হতে একখাও স্মবণ আছে, 

এলিসেব যে তিশটি ছেলেণ উপপ এ শিষ'তন চন্ততো, আমি ত'দেব অন্যতম ! 

মিণ্ কাটব।উনেব জ্য কেট সদ্বশ কটিদেশের ঠিক সামনেহ গোল কাবে ঘুরানো 

টু জায়গাগ্ডাঁপতে সাবি দে এয়া সতেরটি বোতাম ছিল। পিযানোর ঘরগুলির 

উপ॥ আমাব দৃষ্টি খাকত খুন কমই, মনটা চলে যেত এ জেট বৌতামগ্জলির 

উপন। মাঝে মাঝে মলে হয়, ধ[দ| এডের মত আমিও হয়ত এই কুষ্টিব বিরুদ্ধে 

বিড্রোহী হারে উঠতে পাথত।ম। কিন্ত তা হ'ত না, কারণ কা্টরাইটের 

৬জনখানেক ছান্রের মধ্যে একটি ছিল মেষে, নাঁম ডল ফকার | 

আমি ছিলাম সেবা মানেল-খেলোয়ীড । এলিম ও রেপ-রাক্তা বরাবর 

নহব্গুলোণত এক সময শু মাবেল ও লার্টু খেলার প্রচলন ছিল। তখন 
আমি স্থাশীয় চ্যাম্পিরন হিলাম। আমাদেন মধ্যে জনকয়েক ছেলে বিস্ভালয় 

গ্রাঙ্গণেই মাবেল খেলা আরম্ভ কবে। কে।থায়ও কোনও বড খেল! হলে 

সেখানে ড্িতে আসনাঁব মত যাথষ্ট দক্ষতা আমবা৷ অর্জন করেছিলাম, এবং এলব 

খেলার আমাদের নৈপুণ্য আরও ভালভাবে প্রকাশ পেতো।। রেল-অফিসের 
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পাথুবে ইমারতের কাছাকাছি একটি জাষগষ লোকজন খেলত , ট্রেন- 

ডিস্পাচাবের অফিসের তারবাতা আদান প্রদ।ন যন্ধেগ শব এখান থেকে শোনা - 

ষেত। স্থানটি পোঁড1 কয়লার কাঁলিতে আবৃত; ট্রেন-কর্জচাবী, ইপ্জিন্যা এ, 

কণ্ডাক্টব, ফায়াধমান, ত্রেকম্যান ও অন্যান্ত অনেকে ট্রেন ছাঁডার্ধ আগে ও 

ট্রেন ভ্রমণ শেষে এখাঁনে জমায়েত হতেন । কখনো কখনে| কোন পাখাল ছেলে, 

চাষী বা এমন কি ফোট হেজের কোন মোশক এখানে দেখা যেতো। মাটিতে 

একটি কু'ভি ফুট বৃন্ধ আকা হতো ; এ বৃত্তে মাঁঝখানটিগ শ্রত্যেক খেলোমাঁ 
কুডিটি কবে মাবেল বাঁখত। প্রাহইী আমাধেব মধ্য থেকে ১২টি ছেলে 

এ-খেলায় যোগ দিত, আব বাকীপ। নবাই দাড়ির খেলা দেখত । 

প্রত্যেক খেলে।যডেণ এক একটি বাছ।ই কর। পাথর ব। +।চেব প্রিয় 

মাুবল থাকত , এগুলো সৌভাগোছ্যতক বলে আনমবা মনে কবতাম। 

মাবেলন্ত পে আঘাত হানা ভন) যখন যাব ম্রষোগ উপপিভ হতে তথন খে 

তাপ প্রিয় মাবেশটি নিয়ে পুনের প্রতি লক্ষা বরে ছুন্ডি দিত। নিক্ষিপ 

মাবেলেব খাযষে যে মার্ধেল বুউচাত হতে,, পেটা লক্ষাতভদ্কা] বী1 ধখলে 

আনত; তাঁবগধ পে আবার পুস্ত পক্ষ করে মাবেল ছ্রচতি। এ মুগ্ধের জন্তয 

প্রতেতকে তৈপাগ!কত । আমাগ প্রি মাব্শেটিকে বিলিষার্ত বলেখ ঈতে। 

যেকে।ন ভাবে ব্যবহ।ব কণতে পান্তাম | যদি কোন মাবেলকে সমকেো।নে খা 

মেবে বেশী? কথা যেত হা হলে লক্্যভেদকারী মাবেলটিও স*যোগক্ষে্েই 

অবস্থান বকবত: একবিন্টুতে ঘুরতে ঘুখতে এপ গতিবেগ একসময় শেব ভয়ে 

ধেত। বডব। তম্মভ বাজি রেখে খেনত৩। কিন্কু ছেটদের ভাগ্যে মিলিত 

নতুন ও চন্চচকে মাবেল | এজন্যে বডদে? সর্গে খেল। আমগ্া পছন্দ করত ম। 

দোকান খেকে বডর!| পয়ল। দিযে মাবেল কিনত। 

বঙদধেব কাছ থেকে জেত। মাবেল ছিল আমাদেব সম্বল । ছেলেবেলায় 

এড খা আমি কখনো মানেলের জন্য পয়সা খরচ করতে সহন বরিনি। এ 

সব ব্যাপারে আমাদের জার্জীনদের মতো ব্যয়কু্ঠ ত্বগাব ছিল। স্বভাবটি 
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অ[মবা বাব।র কাঁচি থেকে নয, মাব কাহ থেকে পেষেছিলাম। মা জনেছিলোন 
মিজৌনীর বচিপোর্ট , কিন্ধ তাব সমগ পটভমি, অভকৃতি ৭ সহজ।ত বৃত্তি 

ছিল জারন্মান। বাব যখন ধাখকাছে কোথা ৭ গানতেন না, ম। তখন জাহান 

ভাঁধায কথা বলতেন । বাবা বিশ্ব এ-ভ।ষাব সঙ্গে পপিচন সুকাল ছিল ন1, 

কিন্তু আমণ। ছেলেমোমন্র। জাঙগান ৬ মা বুঝতাঁষ আপ মান সাঁথ কথাবাত। 

চালাতে পাপতাম। এখন আমি জার্খান হালা প্রা ভুল গেছি, তবে 

একখাঁঢটা এখনে। মনে আছে খে মাপ অন্থপ োমলবতত ভিবপব ভবে ডঠলে। 

ত। জানান তাঁধাশ উৎস বিহ ভতে। | 

১৯৩৬ সালের এবখকংলে পুবানে। জিনিষেব “খ।জে আছি লাংবাটাগাৰ 

কাছাব।ছু একট নাডীতে শিক্পেছিল।ম। চস্খানে এ বাডার বচ জিনিসপত্র 

বিক্রম হচ্ছিণ। 1৯নামাটিব বামনপএছি পাঁখবার ঘখঢাষ গিয়ে দখলাম 

কয়েক জোড। ছোট শাসপ। কয়েক মুফ্তেব্ জন্যে মনে হলো, আমি যেন 

আবার বাঁ বব লণসে যিনে গেছি । এসব ভাস "পথে আমাগ অঠতের 

কথ। স্মরণ হলে।। আমার “যন ম'ন হলো, চাকার মতে। চমতকাঁব লাল দেযায় 
মা জাধান জানায় গঠাপ সন্থেন প্রকাশ কবছেন। 

এলিসে শুধু আমাঁদণ প্রশান প্রণান উ্প্া “বনাকা 9 সভা, ত! ছাড।, 

আব আর জিশিষপত্র ডাকাযাগে মান।নো হ৬।। প্রতি বছব মূল্য তালিকাৰ 

জন্বো পুব ঞ্চলের কোন ব্যবলাগী প্রাত্টানে 2 নেন্টে? 1৯০ কি6 পাঠান 

₹ত। আপেক উপাষে« আমরা ব্হিজগৎ সম্পকে যখেপযুক্ত সঠিক জ্ঞান 

সঞ্চণ কপ্তাম, ভ' হালে সংবাপপথে বিজ্ঞাপন পাস। আমরা প্রাতিবেশীদের 

মধ্যে সামফিকপন কেনাবেচ। বরতাম। কিপ্ড শে্ষণবন্ত “দি সাষেন্টিফিক 

আঁমেপ্রিকাঁণ” নামই আমস্িকক পএটিই আঁম।। কাছে সবচেয়ে প্রিয়, এমনকি 

বাইবেলতুল্য হয়ে ওঠে । যাহোক, খেলাপ তাসের এজেট হবাৰ বিজ্ঞাপন 

কখন দেখেছিলাম, মনে নেই। তবে আমার মা আমার দ্িঃুক গবভবে 

তাকিয়ে আমাকে প্রথম ক্রেতা হবার সম্মতি দেন। 

২ 
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যেতাঁদ তিনি বাছাই কবেন, তার প্রান্তসীম। অ।কা বাঁকা রেখাম অগ্কিত, 

দেখতে প্রা প্রেমিকতুল্য । তানের সাঁদ। পশ্চাৎপটে চকচকে বর্ণাঢ্য কাগজের 

ঝালরের নক্সা পাটা ছিল। সৌহাঁদের পতীক “ফখগেট-মি-নটেব" একটি 
শুচ্ছ, ঝাঁলবে মণিবদ্ধ এবং পোনাশী ব্রেসলেটে ছুইটি লহবের ভে দিযে 

একট্ট নারাহপ্ত প্রসারিত ) এহাত কখনো এ |ধেনি বা খুলিমলিন হ্ধশি। 

এহাত আর একটি অন্রূপ ফলা ও মনোপম হাতেন মুঠোয় আনদ্ধ, আবাব 

পত্রগ্রচ্ছ, লালচে ছুটে! গোলাপ আব একটি কৃডিতে ঢাকা ঝালপ দিয়ে 

€-হাতেক্ আশ্টিন জানো । 

কারবার চেকে উঠলো, আমি নমুনা নিয়ে তৈবী। এলিসের নাবী 

সমাক্ত মিসেস ক্রাইসল।বেব মুডে । তাঁস টায় নলে মনে তন এক্ষেতে শিশেদ- 

ধরণের সৌভাগাশ্চক তাসের কথ। আমাব স্মরণ আছে । এম্প গপর একটি 

লালচে হাতে লাল ৭ হলদে গোলাপ আর শীলা ফিত্েয় জঙাঁনো অকটি 

উজ্জ্বল ঘোঁডার ক্ষ প্রমাবিত ১পনকল মাণনা তোমাৰ ভোব--এই কটি কখা 

খিতেব উপর লেখ!। আমাৰ মতে হাতে নক্সাট। "অতি সাধারণ স্তনের । 

এই বকম একটি ভাতে একেব পাত] জড়ান উপত্যকা পদ্ম, সাদা 'পিপ্াঁন' ৭ 

সবৃজ ঘসে নক্স। ছিল। পকেণ পাতা “খাবে আমি শ্ালোহাসি” 

এই কট প্রণয়-মধুপ শব্ধ মুদ্রিত | এট| পুকযেক তাস-এ শমুনায ত।-ত বুঝা 

গেল। কিগ্ত বীখণণের পুক্ষ? এলিসেব বেলকর্মচাপীদেব মধ্যে এজাতীয় 

লোকেণ বিগ্কু দেখা মিলবে নাঁ। অথবা ষে তাসের কেণ লাপচে আব 

সীমাগ্ত রেখ। স্থণ'৬, তার কোন প্ররুষ-ক্রেতঁও এখানে ছিল ন|। এটার 

নমুনাস্ছচক নাম “জন নি হার্ড ৮, তিনটে সবে ছিম সহ এবট। সবুজ ও পিঙ্গল 

বণেব পাখীর ধাস! এ শামকে ঢেকে রেখেছে । ভগবানহ জানেন, প্রতীকের 

অর্থকি, কিন্ত এলিস্প কোন লোকই এর অডাঁন দেরনি। আঃ! একট! 

বিষয়ে নিঃসন্দেহ হশুয়া গেছে। এ প্রতীক কোন নারীব উদদশে উৎ্সগীরুত 

হয়েছে। 
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এলিসের সামাজিক জীবনের মন উন্নয়নেৰ চেষ্টা আমি করছিল।ম না। 

মিঠাই ও আমার আব আব প্রি বস্ত কিনবাঁৰ উপযোগী ছু'চারটে পরসা 
গোজগারের ধান্দা আমি চিলম। এখ পন আব একট। ব্যবসায় সংস্থায় 

বিজ্ঞপনেব প্রতি আমাপ দৃষ্টি আরু৪& ইলো। এখন গেকে আমি এলিসেন 

ঘবে ঘখে নকল চামডার কাপ “কেস দেখিযে ফিবনছে লাগল।ন। যখন আমি 

এএ কেলেপ ঢাকনি খুলত।ম' গ্রায তাব সাঙ্গ স"ঙ্গই যেন মামাব ম।ল বিক্রী 

হষে যেতো ঢাকনির উপর ধিকট। সাদ। সাটিনে আবৃত। খাক্সের ভিতরে 

লাল মখম্পতুল্ায বন্দে আচ্ছাঞন, এগুলো আবার শরম আখারে পরিণত । 

এব মধ্যে তিনটে ছুবি, তিনটে কাচি ৪ তিনটে চাম5 বাখ। যেত। জনকয়েক 

নাপাকে এখলে। দেখান হলে! ১ তাগ। যেন শাবানের চেয়েও এগুলোকে বেশি 

পছন্দ কমল । মাইনে পাবাব পা ছঃ ধিনেৰ মধ্যে, এদেব কয়েক জন্বে কাছে 

৫ বাক্স বিণ হয়ে গেগ। কি্ধ একটায লেগে খাকঝব পাত্র আমি 

নই । কাছেই মর প্রস্ত।বে আমি আর একটি বগ্ত খিনি কপতে প্রবৃ হলাম; 

আমি দুখ বেটতে শ্রক ঝরলাম। 

কিছুকাপ সকালবিকাল আঁ"ম অণ্মাব দাদা এডেব সার্গ তখ হইতাম : কিন্তু 

£স আমার চেয়ে ব্য প আয়তন ওপর ব৬ ভি কাজেই বে সব কাজ সে 

অবহেলা কর্তা, আম রপশ্সে তাববাছাডা "তান্থব ছিলনা । হয আমাকে 

তার নিদেশিত কাজ বরতে হত, নয প্রঠ।র লাভ ইহঠেো। সে অন্ববত 

আমাকে ছোটখ।ট কাজ ধিয়ে বিপক্ত কবত। এর খলে আমি মাও সঙ্গে বধা 

হয়ে ঘনিগ্ঠত। স্থাপন কবি। আমাপ দ।দ। আনার চেয়ে বয়সে তিন বছর 

তিন মাসের ঝড় ছিল। আমদের দু'জনের মধ্যে আর এক ভাই হয়েছিল; 
ধিভ্ক আমাবক্গন্মর গ।গেই সেমাব। যায়। এ হললাব পরিবারের অন্যতম 

সন্তান আমার কনিষ্ঠ সহোদণ! আইবিশ। এর খল দাড়ালো এই যে, এড 

বড হয়েই মার চুলের বুকষের শযাতন আগ গর দোহাঁবার কাজকে বৃদ্ধানষঠ 

দেখাল, কাজেই আমার ভপর সধ কটি গরু দোহাবাব, গোশালা জঞ্জালমুক্ত 
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করবার, খড ও গরুর খাদ্য কাটবাপ অথবা ভ্রাম্যমান গরু আটকের ভর 

পড়ল। 

কিন্তু এও সব নয়, আমাকে ছুধ আর দুণ্ধপন সর বেচতে হতো । 

প্রতিসন্ধ্যায় দুধ দোহান শেষ হবাণ সঙ্গে সঙ্গে আমি বাঁডী বাচা হুধ 

পিতাম। একটি খে।ল। ছুধ্ভতি কাশেস্থার বালতি আমি বয়ে নিয়ে যেতাম এবং 

একটা একপেবী পেয়ালা প্রন্োক ক্রেতার ছুধ ওজন করতাম । মাপগাড়ার 

কথা বলছেন ? "আমান ৪ পাল।ই ছল ন। কোন করত! ননী চাইলে 

আমাকে আবার দিভীববাগ ছুটিতে হতে প্রতিরাতে আমি ১৫ থেকে ২০ 

কোয়। বা তদধিক দ্ধ জে গান [দিতাম । গুথমে আমাদের কোন নলষ 

ছিল ন1। মির শাচে মাপ একটি ছোটখাট কুঠবী ছিলো। আ'বাণ্ণ 

আবহ।ওয়ায় এগ স্থা হসেতে শেতে ছু, নশী আর মাখন চমৎক্াপ থাকতো । 

এলিপে মাতনেব দিন ছা৬া কেউ কৌন জিনিষের দাম দিতো ন।। আমাল 

একটি হেড হিলাবাশকাসেব খাতা ।এল , আমি আনার ফ্রেতাদেব ধানের 

হিসাব ওত বাখতাম ॥ প)1ণ্টেব পিছনদিককা1ক পকেটে ওটি থাকত । মাহিনের 

দিন আম তাদের কাছ থেকে প্রতি কোগার্টেব জন্য পাচ সেশ্ আদার 

করতাম । তাঁহাঁডা আমি পুপধ।ব্এ পেতাম । মা প্রতি কোয়ট দুখে আমাকে 

এক পেণ্ট করে দিতেন। 

ছে1টখ।টো ক।জ জাপ অর্থোপাঞজজনের বশ্যতাঁমণক প্রভা সক্েও আমান 

এ&মির বিরাম ছিল না, একথ। শ্বীকাথ কণতে আমাক কু নেই । হয়ত 

এখনও হিলেপ। আমাধেখ সময়েব মতেই মাপাঁনাধি করে থাকে । তবে 

আহাম এট্খু খলতে পার, আঁমাপ সেরকম মনে হয় শা । বিদ্যালয়ে ১৫ শিনিউ 

আমান ছুটি খাকত ১ এহ শমর পিগ্ভাপয়েশ প্রাণে আমরা প্রাসহই ৪১৫. 

বার খুষাধুনি কণতাম। একটি বাচ্চা চো শিজধ্ীরে আনত; সে 

রীতিমতো! কুকুগজানার ন্যার আচরণ কত কয়েকজন ৫ এমেইঃ তার কাছে 
ঘেষত ন।) অবশ্ত তাগ। তেমন ভানপিটেরক ছিল না [পরি খেয়েওেদি কেউ 

২ র 36-3 ৪৮. 
_১হি5 শা তেটে এ 
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মারতে পারত তাহলে ভার অত মান খাঁবাব ভয় থ।কতে! না । সত্যি সেসময় 

এলিলের পরিবেশে একটা দৃঢতার ছাপ ছিল। কাছেই কান্সাসে খন 

সবাঁৰ আগে মাদকবর্ন নীতির প্রবপ্তন হলো তখন আমি অন্তত অবাক 

হইনি । ধখেলের মাউনের দিন প্রমোজাগাণ তো ফাদে পনিণত হত 

ক"মাস মন্তর পম্খপালকর্ের শভত্যণ্বে মাইনে ছেপাণ সময৪ অন্তরুপ অনস্থ। 

ততো । 

আমোদম্াহলাদধেব বেশ্রগ্তুলো অধিক।শই সাধীলণনঃ সন্পকম বাপ। নিষেধ 

পিমুক্ষ কে।নন বস্টাপ মধাভাগে অবস্থিত ভতো, দেখে কাতকা ঘীপেন 

মতে। » অ(বাণ প্রতিটি প্রমোদকেশের চারপিকে অদেো দোকান বাখাল 

বালকশ্দব ঘাদাঞ্চান। শ্রমোদাগানে। চতৃষ্পা্বন্থ মদেস দোকানে পাশে 

পাঘ খাকত । আস্মঘটাঁষ কিপ্ত শীক লেকে | ঘছনণ বাইনবে ফোত না 

কিগ্ব অদপিপান্ক ও বেতনপ্রাপ্। গাঁখালপ।| ধখন ত্দোডায় চড়ে এলিলেপ বাস্। 

(ন্ বেত তখন আমাদে৭ মতে। বাচ্চারা সব চেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠত। 

গলায গলাষ টিটিগা নাথ "ণশেছি , বন্ধক তুলে ধরবে সেশনে কোন 

খ।গন্থকেণ পাল প্রত লক্ষ্য কঈপে এ কট গুণী ছুডছেশ লৌনও বর্নবকে 

(দখেি | 'আব।ণ তার। কোন কোন দোব'নেন সম্থভাগ গুপীতে উদিযে 
দিয়েছে ১ ঘোঁদান পিছে কাদ' মাটিব নদম। শেবিশে যেতে আব সমকেব পাবে 

চপচল পথ ববাবব চগ্গতে কাউকে কাউাকি দেসেছ। কিন্ক এ সবই 

কৌতুক মনে স্বা হুইছো | তাঁদেন কাউকে আমি নআগ্প দেখনি, 

নাবীদের পতি শিশ্ক ঠাধা পতোকে প্রবাম।নার শি্টুলা পেখাত। যেকোন 

*শণীৰ পক্ষের চেষে নাবীদেব প্রতি তাঁদের একটু বেশী ভদ্র মনে ভত। 
' তবে কখন! কখনে। তওবা খনোখুনিও কণত , কিন্তু আমার চোখে তা 

*পডেনি । মা হোক, মইনেব দিনে দ্রুতগামী অনপ্ঠাকড বাখালদের কোমর্বন্ধ 

থেকে যেসব পিশুলেব কাতুন্ছ (ছিটকে, পড-ত» আমাদের মতো ছেলেছোকবাবা! 

সেসব কুডিয়ে নিত। রর ০+ এ 
ন্ 

২৩) 
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অবশ্তথ আমান এক বাঁক্সভন্তি দিগার ছিল। কিন্ত রাখাল হখ'ব সাপ 

আঁমাঁদ কখনো হতো পা। তবে যতটকু মনে আছে, তখনকার দিনে 

শক্তসাঁমর্থ ভণঘ্বাই ছিল আমান লক্ষ্য, অব সে দিক থেকে, বাঁভীন্তে আমার 

গোঁমেবা যথেই কাজে এসেছিল । 

এলিমের জীবনধাত্রাব অতিদ্রত পবিবতশ ভাত থাকে, তাই, বর্বরতা 

আমাকে কখনো! পেষে বসেনি । প্রথম কোন বাবানো বাশ] ছিল না, 

পাশের চলার পথ থেকে মদবে নামলেই কাদ'মাঁটি। এর পব এবটি নাস গণ্ড 
তোলা হয় । পরবে একটি কসাই এব ধোৌকান৭ খোলা হপ, এখানে গোমাস 

বিঞী হতো!। চাইবামাত্ত কসাই মেট্রলি দিয়ে দিত। এলিনে প্রথমদিকে 

কয়লা! ও ক।ঠের ডিপে। ছিল। কিছাপন গেলে সবরকম জিনিষ বিএীপ আব 

একটি নূন (দাঁকাশ খোপ। হন, স। শেমে এখানে স্থাধী ডাকঘর স্বাঁপিত 

ভযেছিল। সহবের সঙকগুশি ঞ্মপসানিত ভয়ে প্রেইরি তৃশভমিন দিকে 

এগিল্য যাঁচ্ছিল। ১৮প৯ সাল খখন আমার ১৪ বত্সব বস খন আমাং 

ববা দোতল। বাডী ইতনী করেছিালন | এবাডীটিখ ছাদ ছিল পাতল। তক্গাণ 

উপর ঢ।লাউ বব', আব সামনে হিল একট! ৮মতৎকীবৰ গাভীবাবাশা। 

গাডীব বান্ধাপ ঠিক উপপ্ব্ঠ কিল চান্দ্র দে-চাল] জানাল।। আমা।পর 
এব। ডাঁণ প্রাঙ্গনের চারদিকট] কান বেছাছ ঘেকা , এক কোণায কোণ! 

কেসাবী প এব" আমার বাঁব।প হাতে বোথা মপল গাছের চারা । ওগলে ই 

পরে বড ভখে আমাধে । উঠোনটাকে ছফাশীতল কনে তোণে। 

এনিল্ন পাম্প করে জশশোলাৰ বোন বন্দোবশ্তই ছিল ন।। তাই তথনকাব 

অন্যান্ত নাগবিকর্ের চে ন অগ্রগামী আমাব পিতদেব যখন জল তোপাণ জগ্যে 

একট বাচালেত কল ( ড/10 011] ) কিনে আনলেন তথন বীতিমত মেটা 
একটা উল্লেখযোগ্য ঘঢন! হয়ে দাড়ালো । আমবা এ কলটা চালিঘে জল 
তুঙ্গতে পারতাম। এপ পর 'তনি রান্নীঘরের পাঁশে একটা কলঘব নির্মাণ করে 
নিজের তৈরী শ্গানের টব বস।লেন। টবটিকে আবার পর" করা হলো; আমাঁদের 
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প্রতিব্শৌরা কিন্তু এতে আমাদেব বেশ ঈর্ষা কবতো। এব আগে আমবা 

রান্নাঘরের বাইরের দ্রিকে একট। কাঠের জলাধাবে সান কবতাম। আমাদের 

উঠ।নের পেছনদ্িককার আশ্ান্লে চারটে গোড। আর তিনটে গরু ভিল, 

আমাদের একটি কয়লার শে৬৪ এখান5।মাছিল। আমাদের বাডীর খিডকি 

দরজা দিয়ে আমি হামেশা যাতায়াত কর-আাম। কারণ, যেলসন ছোটখাট 

ক।ড আমি খেননা কলম, এ গলিপথে তা থেকে আমাব সামযিক মুক্তি 

ঘটতে।। আমি ও আমার দাদ এড সন্ধ্যার পর্ণ ছেলেদেগ দঙ্গে খেলাব জন্তে 

বাইরে পালিয়ে যেতাম, কিন্ত বাঁডী ফেবোর পর আব রক্ষে থাকত ন]। 

মা এপব ব্যাপারে সাতিশয় কঠোর ছিলেন। আমরা সঞ্ধ্যেপ পব বাঁডীর 

বাইবে যাব নম! এ নিয়ম বেধে দিযেছিলেন। কিন্ত তবু কখনো কখনো 

আমরা একলাফে সাঝেপ দেণটাষ চেপে বপতাম, মালবাঁথাব গাডীটাষ চছ্ে 

তের মাইল দূপবন্তী হেঙ্গ এ চলে যেনাম। তবে গুটগুট খিডকির হুয়া 

দিষে বান্টী ঢুকলে৪ ম| বা ঘদে সেই ভীতপ্রদ চুলের বুকম নিয়ে বসে 

খাক,তন আর তিনি ঝজ্রশুঠিতে আনাদের গশা চেপে ধব্তেন। এ-সত্বেও 

নৈশশমণের চমহবপিত। এতটকু মান হতে। না। 

সব ক'টি গলিশথ বণাব্ন গুঠ প্র ঠ একটি ভরে ছোট ছোট বাডীণ কাঠামো 

টিগ্স্ত ছিল। ষেক্োণ নাগ নৃ-শ্ববিধ “খলোকে পুরানো ধ্বংআবশেন 

বলে ভ্রম কববেন। বদি এপ্তলো পাংসাবশেন শষে খাকে তা হলে আমরা ত 

বর্বর, কাবণ হ্াপোইন চিব্দে। পুবদিন সঞ্চ)।« আমপ। হত সপ গলিথাঞ্জ ঘুরে 

বেডাতাম, আর অবক্ষিও প্রতিটি ছেট্র বাড) ভিজিযে সত1ট তছন্হ করতাম। 

অবশ্য এজ(তীপ হেলেমিৰ ভগ্ভে 'াম।দেব দলের কেউ ভোবোশীৎ অটালজা 

জ্াতীব বীণ বলে কখনও লম্মানিত ভোত না, একা তীয় আচরণের ব্বপক্ষে 

আমার একমাত্র অন্ুহাত এই হে, বুবিবাধ খন আমর গীর্জা হতে বাঁভী 

ফিরতাম আমার মা সন সময় নলতেণ, “এসব কাপড় চো'পড ছেড়ে ফেল 1” 

সম্ভবত পোষ'ক গুলোর সঙ্গে ভগপ্ভাবেরও কিছুট। আমি ছেড়ে ফেলতাম । 
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আমর। যে সব পোযাঁক পরভাঁম, মা তাৰ প্রায় সবই নিজে তৈবী কবতেন। 

কাজেই এরকন আদেশ দেওয়ট] তাঁর অশিকাব-গত ব্যাপার ছিল। তিনি 

আমাদের মে।জ। বুনতেন, এবং আমাদের শট ও আমাৰ বোনেব পোষাক 

তত কবতেন। আমি বেশ বঢ হবার ্ব মাঁব কাছে লঞ্থা পাশে দাবী 

করল।ম। তিনি কি করলেন ঈানেন? আমার বাবাধ পুবানো এক জোডা 

প্যান্টের ধেলাই খুলে উন্টা বে নিশেন এবং তাবপন আমাৰ শণীরের মাপ 

অন্ুযাপী কাটলেন , তাবপব তিতবেব দিক্ট| বাউবেপ দিক কনে আানাব প্যান্ট 

কৰে দ্রিলেন। সেই পন পর্ঝত পেসেই না আমার বহু গব। সত, 

আমাদের খাওয় পপর অন্যে কে খে কত বাদ কবে হতে || ক্ষুধা 

দানবের মতে! আম্না সব স'শে বাশি গোগাসে গিলতাম। শনিবার সাপািল 

ভিনি সেক তাজা 1 ৮1৮ করতেন । সহ ভাকে সাহয) কবে গিয়ে 

অমার আন দ 1 £তুভলাজ। £বকিছে যেতে 1 অবশ্য, উন্চ বি শঙ্ছে গন আমি 

এতি হল(ম্, তথন এ বচ্ণ বাজ খেকে মাক পেষে বাঁজে লগে গিয়েছিগ। 

আমান দাদ। এডেপ ্হো 1) দেখবাঁব মতে, কাননাসে এপি বিশ।ল বপু 

বচিং দখ। (ফতে।। খে ছিল গর পময মাঁপমুখে|। এলিসে বু বধ 

লোবেখ চেঘে নো শোজ্গ।ন বালি । বিন ইউনিয়ন প্যাসিকিক তখাম্গাানর 

কাণখাশাম শিশগানবিশী করবার আ্রামাগ লে জনা হাক আথোপাত নেন 

সভানন।) [কছুল। পাশ বপ্ুতভষ। এড একশ] অর্থক ] শিদ্া কিছুট। আরও 

কপতে 5ইঠিছা। 

সতা সলতে কি, তামাদেণ সত এক] শ্বীক্ষাশ না।হবাবা ছিল। সেটা 

এই £ কোণ ৮ুশব ডষ্টাম প্ধ কণতে ভালে আন উ্ভামব কিঙদাঁ অংশ কাজে 

নিশোগ করছে হঙে। ছেোছাণ বেলাগ৭ একথাট। সমভাবে পযোঙগা। যখন 

দৌডে তে না, ৬খন ঘোড। নেচেকৃছে পা ছুডে যথেষ্ট গোলম।ল কৰবে। এমনকি 

এসব সন্তে৪ আম।দেব মতে। ছোকব[দেপ মজা কম ছিল না। আমাব চৌদ্দ 

বছব ব্যসেখ সময় ধাব| আমাকে প্রথম একটি বন্পুক দেন। আবার বেল- 
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কাবখ।নাষ মামার উপযোগী করে বন্দুকটিকে ছোট করে দেষ! ভয়। লক্ষ্য ভেদে 

সামাব দক্ষতা ছিল। আমি নিজেই আমার খন্টুকে গুপী ভরুতাম , অধশ্ঠ 

আম! সবাই তই করতাম। পববন্ীকালে বিনে উপহাববপে বাবা 

আমাকে এক ডঙ্গন পেতালব গ্রপী দেন। আমাৰ মতো ছোটদের ব্যাপারে 

দ্িনি ছিলেন উদার। কিন্ধ একপ ভাঁবাণ মতে। মর্শতা ভাঁব ছিল না ষে 

উদযাস্ম মা বাবা গেটে মপবন, আপ তদ্দব ছেলে উদ্দেশহীন হেয় ঘুবে 
নেডপে। এড যখন কাবখানাধ শিক্ষানবীশ, খন ম্বামি উন্চ বিদ্যালয়ে 

ছ(এ, বি গ্রীষ্মে ছুটি এক হলে আমিন একট। চ।কাপ পেবে গেলাম । 

দা ভেগ্রা পণ শ মধ জনৈক থাকিব একটি মুশী পাবান গাহল ১ তান সা 

দোকানে কাউণ্াাবে থাকত, আগ তিনি লোঁক্েপ অডার মত মাল সপন্বাত 
কল।প্ স্গ্য এ »াকাব গাশী ণঠাল বাড়ী শী খুবতেন। তার মাল খালাসকাপী 

ছোঁপপ টাকি চাইলাম ৪ পেশাম। দিক হলো, মানস দশ ডলার মজবী 

পন। সধাশ »টা গামি বালে বেশাম এল বাত ১ গথ ছুটি পেতাষ। 

।দ।কানটি গাঁগতনে দীঘ ৭ পঙ্গণ, এপ বেছে কাউণ্টাব সাদ।সিবে। 

হাতপক্ষে সব মাণ কাঁঠেণ বাক “ পিপেয খাবত। ম।ল বিকীর সময় 

ণধ লিঞঃণহই গুজনণ হ্থ্য আমলা দাটিপাল। )খহা। কণতাম্। এমনকি 

শিগপে বৰ হম কও পাছে পজন হ7511 

"ধর বহবদ্নদ টচ্চাপ্লাল যু। পপাশ্শায ইও্ণ হলাম ১ এসেও আবার 

হেঞাপ্স'ন্ব ম্ধীণানাধ কাজ কনো বি গণাম। নিন আমাকে মাসি 

১৭ নার তন দাঁচ্লশ। কিন্তু দা কাজেণ মমখ আমাব নপঙনা। 

পোঞজ্গা। অখব। ভনিষ্কত্ের সপ্তভপ্নিয় আমি খশ হভনি। আশি মুখিখানা 

ছেড়ে লক ব কাজ শিখতে চল্মছিণাম। এছ টি এত খুশী হল না 

“ব্খলাপ তীর বাঙ্গ কেন শিখুন ! এস পপি্বাবে একনন বন্ধ- 

শিল্পাই ষথেষ্। সে জোৰ গলায় বললো।। পান্ট। বাবে বললাম, “বয়পাব 

তৈতীর কান্দ শিখতে চাইনে আমি ।” 
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বাব! চেয়েছিলেন, স্বামি '্ম।র৪ লেখাপডা শিখি | সহন্বে জনৈক ধনাঢা 

বাবসায়ী তাঁৰ ছেলেকে উচ্চশিক্ষার নক্তে ইলিনযেজেব কুইন্সিস্থি5 কুইন্সি 

কলেছে পার্গাবার বাবস্থা করেন। তা ছেলে এখানে গিয়ে যাতে বাডী 

ফিরবার জন্য বাস্ত ন| হযে ওঠে এছনো তিনি জামার বাবাকে বুঝিয়ে স্তঙ্গিয়ে 

আমাকেও কৃইন্সিণে পাঠাতে পাীঁজ করান । কলেজে পডাঁব চিন্তা আমাৰ 

ভাঁল লাগেনি , অল্গ ছেলে কলেজে পড়ক, এটা তো আবও কম পছন্দ করতাঁম। 

বাড়ীতে আমাৰ বক্তব্যের সমর্থনে ছোব খচসা করলাম । প্ররুত প্রশ্থাণে আমি 

বাবাকে উত্যক্ত কবে তুললাম * শেষে তিনি বললেন, “কলকন্ডাব ক তৃমি 

শিখুত পাবে ন।। এটাই হলে। আমাণ “মান্দা কথ|। আমি না বললে তুষি 

শিক্ষাননীশীৰ চাঁকবিতে ৪ ঢুকতে পাববে || আমি তোমার জন্য এ ব্য।পারে 

কোন 9 স্থপাবিশী ও করবে; 1৮ পাজ আমি িতাচিতজ্ানশুগ্ঠ হাম | 

আমি দোকানে দোকানে গিষে শেষ বাছদাবের চাকনি €জাটাশাম। 

সেখানকার “মঝেটি আডাই উকি পুচ 5 চৌন্দ হর্চি লম্ব। প1টাতন জগো9। দিযে 
তৈবী কব। হ'য়োঙল । €ট! শাখাপ কাঠের কঠিতে ভন্ভি এব* চবি দিনে |পক্ছিণ 

করা। ঝাড়ু দেবার সময় মনে হতে] ঘ ন্ড। দেশ আব আশে মাষ হযনি। 

'আমাক একটা অদ্ভুত জেদা স্বভাঁণ ছিল । ইঞ্জিনসযুল।তেপ চিমনি পরিক্ষধাণণ 

মত নোশণ। কাভপ ঝাড়শাদকে বপনে ভুত | বানানে এসব পাকানো 

লোচান পাইপ ৭। টিউন পু ৫লে কলি ছমে। প্রতিটি পাইপ আঞছম'ানিক 

চৌদ্ অথব। খোল ফু লম্ব, আর গুন দেশ পাউগ্ত, কাণণ কালি শে ঠানে 
পাথনেণ মভ জমে খাসি, অন্তত তটতিত এববম পন হণপাউ শ্বাহাটিক। সাত- 

আটে। সট দ্রাজী কোনন কাঠের গুদামে ঘাড়ে করে এগুলোকে বযে নিয়ে 

যেতে ভুতা। মাপ নণ। হওয়া পষপ্ক ওগুলো এখান খাকন, পরে এলো 

প্রান্ততাগ কেটে ফেলে নহন অ*শ জুডে দেওয়। হতো | মনে হয়, মাইলের পর 

মাইল আমি বয়লাৰ পাইপ বইতাঁম, মেঝে ঝাড়ু দিতাম আর অগ্যান্ত কাজ 

করতাম । 
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কিজ্ত এসব কাঁজ আমি পছন্দ কলতাম । ইজিনেব পহশ্ত-উদ্ঘাটন দেখতে 

মি ভালবাসতাম। যেসব যন্ববিদ ইঞ্জিনে কর্মকৌশল জানতেন, আমি 

দেব ঈর্ষ। করতাম । কলকজা নাঁড।চাড! খবতে৪ আমাব ভাল লাগত। 

বাচী থেকে যে কোনো যন্ধ এনে বিবাট বিদ্বুৎ"তাডিত শন দেবার যন্ত্রটিতে 

তা ধাধাল কব্ভাম। মজন্ ভলে৭ আমাকে এটা করতে দেওয়া তত । তবে 

"স সময় এলিসের যে কোন৭ লোঁককেই এ শানদেবাৰ যন্ত্র তার যন্ত্রপাতি 

শাল দিতে দেওয়া 5ত। শ্বধুকি তাই? একবার দ্মমি শান দেবাঁর যন্ত্রের 

কাছে বসে আছি এগ্জি সময় একজন বেড ইপ্তিান এসেও তার শিকাবের 

ছুবিটি শান দিষে শিয়ে গেল । 
দৈনিক আমি «শ ঘন্ট। কাজ কবভাম, এর বিনিমতে রেল-কোম্পানী 

আমাকে এক ডল মজবী 1দত। 

"মস পর আমি একেবারে “মাই্টাস মেকানিকে'র কাছে উপস্থিত হ'ঘে তার 

স।হাষ্যপ্রাথী ঠলাম। এই দগ্ম যন্বশিলীণ শাম এডগাঁব এস্টার ক্রক। 

আমান দাদা এও পবব্তাকালে এরই কন্যাকে বিবাত কবে। 

“তুমি শিক্ষানবিশ হতে চাও ন।কি ভে?” 

“আছে হ]া।” 

“বেশ কথ। ওধান্ট,ত এশযোগ নেনাব শধিকার যি কাক থাকে, 

সে তুমি। তুষি তোমাৰ কাছে শেোগ আছি, কখনো তেখমাণ পেট 

ব্যথা ভযনি। এখানকার লোকে £ভানাকে পছন্দ ৪ ববে। এ বাপাবে 

আমি কি কনব, ধল্ছি। শ্াগে ততোম।ব ঝাবাণ সঙ্গে একবার কথ! বলে 

নেখ। তাণ মানে তোমার যন্ত্রন্ী হবার ইচ্ছাটা যাঁদি পাকাপাকি 

হয়ে থাকে |? 

“মজে, তয।। ভাই আমা ইচ্ছে ।' 

আ'্মবিশ্বাপী ও উদ্দতম্বগাবের যুবক আমি, কিন্ত আগ্রহাতিশয্ে আমি 

তখন কাঁপছিলাম। 
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মিঃ এস্টারক্রক বাবার মত আদাঁয় করেছিলেন। স্তর" আঁমাঁব চারবছর 
শিক্ষাঁধীন থ|কাব জীবন শুক হলে সেই যন্ত্রনির্সাণ কাবখানায়। প্রথমে ঘণ্টায় 
আমার বেতন ছিল পাচ সেণ্ট। এর চেবে উৎ4ষ্টতন্ সুযোগ আর কি 
থাঁকতে পাবে? 

( ই 

শিক্ষানবীশর উচ্ভাকাঞ্জা 

অর্পশতাব্দীন৭ অধিকক্টাল আমাণ বাবা কাচ্ছে ভীবিিল অত একট। 

জনিম ছিল। ম্বাসলে তীন্টে চিল নাব চ্টীম গলা । মামাণ সফিসে তই 

জিনিসটি একটি নতনলায আনিচি৬ পরিণত হব ইদ্িন চালকের কট 

ভীম গল তাতঘভিব মতে *ভি প্রযেশনীয় বঙ্গ | তশৌল্পযাদ্দেল। এত দিকে 

টবী এই বগন্াাঞ্চত চাকা নগালিব উপপই আম বাবা জাপ্নমনণ শি 

কবল । শুধু কি আমাধ বাবা মাঁবও ভনেক ল্পীবন ৪ “উপল শিবু 

করত । এপ 'াযাঃলব উপর দিকট| পাঁচাদিযে কা; 9হধানব অঞ্চলি পিষে 

এটাকে আচাল কণা চলে শা] প্র।ফই ভান একে পরাক্ষা কলতুতন) আব 

সার[জীবন বগা বলেন । ঠাপ মুল শণ আমার তেন আইপিন শাল 

তাঞ্জ কিছু অম্পরওব মধ্যে গম গেক্গটি খত পেয়ে আমাল কাছে পাঠিয় গেন। 

এইটে ছিল বাবাপ গ্রিম তম যখ ; কিগ্ত এখন আমার কাছে এটে একখপ্ 

স্বচ্ভ নচেল বল ছাড়! শিছু নয়। 

স্রাম গেঙ্জটির উপরি শ।গেস দিকে এবদুগে চেয়ে থাকলে মনে হয় যেন বাবার 

ইঞ্জিনেব হেশুব শব্দ নু দূর্ন দেকে বানসাসেন প্রেংপি $ণভমির দ্গিন্ত সামায় 

অবস্থিত এলিন ছাডিযে বাহাসে জুমশ জস্পছ হয়ে আমার কাণে ভেসে 

আসছে । আসলে কিন্ত বাস্তার যানবাহন ৮লাচলের ককশ শব্দই আমাৰ 

শ্ুতি-গোচব হয়; তবু এটা ষেন আমাকে সম্মেহিত করে। আমি মনশ্চক্ষে 
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দেখি তার ইঞ্জিনটিকে নৈশ-ট্রেনটি জংশন মিটি খেকে এপিসে চালিয়ে এনে 

ক।ঞাতিপিক্ত শব্ধ করে থেমে যাচ্ছে । উ্ছিনট। তাঁরই ১ঘাডা যেঅর্থে ঘোড- 

মছগ্াবেপ, এটা প সেই অনে ভাবু। তাপ ক্ষমত। ও বুদ্ধিমন্টা ষেন ইঞ্জিনে 
প্রতিফলিত ১ তিনিই হব ব্ক্ষাক-।১ ওবে শিঘে গল করেন, একে ভালবাসেন । 

সমব সময আনাপণ এই চিন্ত। এমন কপণ ঠইণ কবে যে, আমি যেন চোখের 

শম্যুধ দেখতে পাও ইত টি হম হস গস শবে মি ডশদলীনণ কবৰতে 

কলা নল ভর্গনপতৰ শেত6িখে চনাছ আপ আম এন চাকীও গসেভেলেক? 

লী গণ বঘা শা এগে কাজ কব 3 মামাল গুঠো বাহু ই বিন খা 

পুষ বর্ণ 1ারণ বণ্রচে » পেশগুলে শও% অথ৮ বশ ল নবীন । “বিগ ক্রীকণ 

০সেভ পৌঁসপানল শাগে বাবার হনে ৫তপুব শদ তেমন পারা শুনতে অত্যন্ত 

হিলাম। ৫৩মনটি ষাদ আপ*ব শ্ুপতি েত)ম,-এমন ইচ্ছা তে! কতবারই 

হগেছে | আবাব গানা।জন*৪ আমাধ স্থৃতি-শক্তিকে উল্ীবিত করে তোলে । 

"২কঞ ন্দ্যাভিশিউ বপান্ব শছা পাঁজ চলপে আমন মন কিছুঢ1 উৎফুল্ল 

হণ, জধ. সধাতবলেপ উদ্রেক ন৮। যখন আম লি কাপখনায় শক্ষানবাশ 

হিপাম,। এতে তখনক।” কথা মনে গঠে। তখন আমি শাসক ঝজাতাম, 

'নৃন্বল প্টাম “সেকেগ বেস ২ ফে খনতাম এব বাখনাব বিকাঁলবেশ। ডেল! 

ফববাঁরকে (নয়ে বিগ এীক সেতৃণ দিকে বেডোতত ফেতাম। 

প্যাসিবিক ভভানঘনেব কোম্পানি কালখান।র শিক্ষান্বীশা চাটিখাশি 

কথ] শয়। মাইবি, এব চগ্য আম্'ব াপি গর ছিল । 

ভেডশহরেএ ও ব্যলাব শিত১ল উপতব একজো।ড1 “আলাপ ছুলিরে 

অেমণ ত্য ও হাসনহ জাক ধোখয়ে এগিযে ০৮ ল, ঠিক তেমনি মামাএও 

এ*ন একউ।1৮% থাক। উচিত ল যাতে £াঝ| খাব, আমি হচ্ছি সেই ইউনিস 

প্যাপাফকেব কমী, যে ইউনিরন প্যসিক্ক বরা তাতিযদ্ষেপ্ মৃত জাতীঘত ব 

স্থৃতোয় বুনে চলেছিল একটি মহাদেশের পশ্চিমাধকে। শুপু ইউনিয়ন প)।পিঝ্কিই 

নয়, রেপপথ নির্মাণের গেট! শিল্পকলা আমাব কল্পন। উদ্ধীপ্ত করত। 
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শিক্ষানবীশ যখন হলাম, তখন আমার নিজের সম্পর্কে শ্রদ্ধা দশ গুণ বেডে 

গেলো । এলিসেব প্রতোকে জানত, যেকোন কাবখাণার শিক্ষার্থীকেই বেশ 

কডাবকমের পরীক্ষায় পাশ কর্ণতে হয়। কেউ কেউ গ্রেড? পেত না, কিন্ত 

আমাঁদ বেলায় কালবিলম্ব হয়নি; যেহেতু বীজগাণত আমাগ অন্থতম প্রিয় 
পাঠ্যবিষয় ছিল। মুধিখানায কাজ করাঁব সময়ও আমি বীজগ ণিতের শন্র প্রয়োগ 

করেছি, তখন আমি বীজগণিতের স।হাযো জজ এগ্ডাঁবসনেব জাব্ধে। মিলিয়ে 

দিতুম। আমাদের একখানা বাডী তৈবীব সময়ও এ বিদ্যা ব্যবহার করা হযেতে। 
কিন্তু ইঞ্জিনের কা ও চ[ণন-যন্ত্রটির সমস্তাবধ সর্জে আমার পরীক্ষার কষেকটি 

অঙ্ক কতে গিয়ে বীজগণিতেব ধ্কেপ প্রয়োগ কবেছ্িলুম আমার জীবনেন অন্য 

কোনও কিছুতেই বেখহয় এত তালঙাবে আণ | কবিনি। 

আমার শিক্ষ। শুর ইবার সঙ্গে নঙ্গেহ খে জিন্ষগ্লিক এয়ৌজন এুরখ। দিলি 

তাহচ্ছে নানা অন্তর ও সপ্ধাম। তখনকার য় এখনকান অবথ।ব রি 

ভূরি পগিবত্তন হয়েছে । আনকাল শিল্পকাখখানার শ্রমিকের কাজ কগার জন্য 

সব রকমে ষডপাতিই প্রায় দেওয়। হত খাকে, অগ্ত ত সে€কম চে ই কম্পানি 

করে। কোনও মীন পক্ষতান্ শ্রত্যক্ষ প্রমাণ হিল তাৰ নিজের অ্তবেৰ 

বাক্সটি, সেই বাঞ্সটি সর্ধে নিরেই কমীকে কে আসতে হ'ত। সবল কা+বগণে 

কাছেই এই অক্তরেগ ঝ।ক্সটব মল্য ছিল সবাধিক , অবশ্য যথেই কাবণ৭ ছিল 

তার। যে অন্তবের ধাতৃতে ।নজহাতে পাশ পে এয়া হধনি, কোনও হণ্ম কম্মী 

তা দিয়ে গড। কোন ৭ যেন উপর সম্ভবত আস্থা! বাণতে পারে না। াকগ্ক শিজ 
হাতে নিজেব যন্ত্র গডাগ পক্ষে এর চেয়ে ৬।ল হেড আম।ব ছিল, য্ক কেনার 

মতে। পযস। আমর ছিল পা। 

জীবিক। সংগ্রহের জগ্ত হখন আমার এসব শ্বহন্তনিমিত যঙ্বথেব প্রয়োজন শেষ 

হয়, তব বহুকাল পরে একদিশ আষাদের এলিসের পুরানে। বাড়ী থেকে এগুলো 

আনিয়ে সর্বসাধারণের দশনায় হিসাবে একটি কাচের আধারে রেখে ছে ওয় হয়। 

আর সেই আধারটি স্থাপন কর। হয় বাহাউর-তল। বিশিষ্ট “ক্রাইললার বিন্ডিং৮- 
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-এর প্রদর্শনী কক্ষে। এ প্রদশনী কক্ষটি একেবারে সর্বেবোচ্চতলাধ ) সেখানে 

দ।৬য়ে যে-কোন নিমপ দিনে প্রা ৪* মাইল দূরবন্তী দিকচঞ্বাল দেখা ষাক্ন। 

যদি কৌন ব্যক্তি অপিন্দর চার দিকে খুবে বেডাঁণ তা'হপে এই বিরাটি অঞ্চলের 

শতশন৯ বর্গমাইল বিস্বীত থিগি লোকবসূতিগ দ্রুত অপক্বমান দৃস্ত দেখতে 
পাঁবেন। কিন্কু তিন ফি এ অট্রাপিকাণ সবোচ্চ তলায় উচ্ে প্রদর্শনীকক্ষে 

দ1।ডয়ে এই পৃষ্ঠ উপভোগ করাব বাঁসনা ত্যাগ কগতে পারেশ, এন" পরিবতে 

আমাপ হাতে তৈনী যন্ত্পাতিগ্কাল দেখেন তাহ'লে, আমার ধ্ববিশ্বাপ, তিনি 

আমেখিক। সম্পকে আব9 বেশি জন সঞ্চয় বরতে প।ববেন। 

আমাণ বাজ আধন্তের সম ফ্পাতি লব শ্ুশধব্ণের ছিল। সম্ভবত প্রধানত 

এই হেতু নব ও ভত্ব তব পশ।েব উপকণ্প পা কৰে আমাদেপ সভ্য ভাব 

বিগ এমন বিশাল বপান্থব ঘটান ভযেছে। নৈগ্যতিক আলো একটা 

উপকণ্ণ , ০লিষে নও একট! ডপকিবন ১ চশচ্চিএ, *বভা যন্ব আব মোটর তে। 

এই একই শ্রেণাব। সাম্প্রাতক বালে মাচষেব হ্থযোগস্থবিধ! আগের চেয়ে 

ঢের কম, এপ মনে কগ।ব মনো শগ্পবদি পোক কে আছে * 'আুনিক জগতে 

পু নতশ ও আশ্চষবকমেও ষগ্রপাভিহ তৈখী হয় নি, বিস্মযকৰ নতপ নুতন ব্স্ত 

হাষ্টি হচ্ছে, যূ'র প্রত্যেকটি মাণষে৭ ম্বাগে। ঠ৩পী জিনিযের সম্মুখে নৃতন 

চ্যালেঞ্জ উপস্থিত কবছে । তাছাড। নিতা নতন প্রবোজন এখং বুহত্তব মানবিক 

সমস্ত। এত দ্রুত'ত'লে সৃষ্ট ৯ যে, কান" একজন লোকের পক্ষে তা একা! 

মনে রাখা ও অসম্ভব । 

এক (জাড| কম্পন হপে! আমাণ তৈবী প্রদ্ম যন্ব। এর বাহ ছুটো 
যথাসাধ্য বিস্তৃত কপলে শের ইঞ্চি বাপ পবিমিত স্থাদ মাপ। ঘেত। এহচ্ছে 

কারখানায় নিযুক্ত মপব এবজনেব কম্পাসে দন্তকতি। তা ছাডা, দরকাবমত 

আমি অন্তাগ্ত জিনিষও প্রস্তুত করেছি । জনৈক ঘাক্ত্রিক পূর্বাঞ্চলেৰ এক বিরাট 
প্রতিষ্ঠান থেকে আনা এব্/-তালিক আমীকে দেখতে দিয়েছিলেন। এ 
তালিকায় “ডেপথ্ গেঙ্গের একটি ছবি ও ব্ণন। ছিলো । 
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এজাতীষয যহ্ধেব কথা আমি আব কখখনে! শুনিনি, আর দোকানে 9 

ওব এবঢাও ছিশ না । এক খণ্ড ধাওধ ছিপ্রেব €ব্পে পরিমাপ কবতে হলে 

এক টুকরে। তাব ছিপ ডিতব ঢুবিষে ধিতাম, তাপ নখাগ্র দি্য এঁটে 
চিক্রিত বে তাপখগ্ডকে একটি কণাবে স্থাপন কবা হতো। হয়ত এজাতীম 

পরিমাপ এক হঞ্জিণ এক নেনদশীশশ পযন্ত সঠিক হত, কিন্ধ ভাডব1 এব 

ইধিপ দশ সহশ্বাশ অভজিব হা পাতপ, এমন ভাব পরিমাপ কণা হয়। 

পুবোক্ দ্রব। ত।লিকাটি বিছ্টক।ল আমা” বীপ্ছ প9 5 অঠমতি আমি 

পেষেছিণ।ম। এই স্গুযো্গ আমি ব্বশাপ্যাঁপক একটি গেজ শিভভ বা 

করি। এদা প্ুশধবণের শষে।ত7া1 কয তাব নখ-কল এ? পচ্ছাতণ চে 

এ পদীটি (ক্শ বিচঢ| চন খাব | এখটি ক্ষ গ্যা? গুপ্ত ডাব এবি 

প্রলধিত খাব 1%৬।গ হাতৰ আখুলের মত কাণ কা। এব* তাৰ স্জে 

ঢেপা স্তুপ ৭ আউবান “কটি তেমন আজি এ বৰা খ মাগা। এক হাঞ্চব 

ত্রিশ লেব*গুব ৬াগে ডা চাহাত। 

এবপপ ছিদ্র বঞ্ষের ছিপি তেখান ব্যাপাবে অশাবশ্ক ধাহল ৭ শ্টালা 

ব্যবহার ন। বরে৪ আমি প্রথম বব্তে সফল ভশ্যছিল'ম 1 কাম। সব ভতব 

অ।মি আগের চেয়েও উত্ব£ত্প্ন ত্ণ পরিমাপক গেজ তৈণী কাগ্ধ। উন্নত 

শেণীণ এন খাবলার বণপার কাপখানীয আমা বেশী স্তোগমবিধাপাশ হষ। 

থেসব কাজ পণটীণ শ্যক্িব। শিক» আম পেলব বাস বরা পাপ 

উচ্চাকাজা। পোৌধন ক্ণতাম। আমিাণজে /পশ বদ কম্পাপ তপী করতে 

গ্রবৃও তলাম। “(হাত ভুউ। দেখে আমাণ ₹১৩শ্য। খান এশ্তলা গঙ। 

গুলে] শন সাল্স হব করে প্রথম হিধা তণী কথছে সাহীষ্য কণবান জন্য 

অগুবোধ জঞ্খলম ইঠিনের গপ”ঃন রুটি এর উপণই বিঘুণিত | 

চুরোর্শালাষ তত পাণিশের সময় আমি জনৈক বুড়ো ছুতোরেব সঙ্গে 

কখনে! কথনে। আপ।প কপত।ম, আর তাঁর কথ| মনো যোঁগ দিয়ে শনতাম | এই 

ব্যক্তি এমন লোবে জোরে তামাক পাত স্বাত ষে তার গৌঁফজোডা অনক্ষণ 
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নড়তে থাঁকত। আবার কখনে! ব। সে নিশ্ল হয়ে যেতে 3 হঠাত যেন মাথাটা 

পিছনে ফিরিয়ে নিত, আর এ গৌরব মধ্যে লুক্খানো ঠোট জোডা ফীক কারে 
সেখানেই তীব্রবেগে পিঙ্গল এসেব শর নিক্ষেপ করত (লেখক লোকটিব পিক্ 

ফেলাকেই এভাবে বর্ণন। করছেন--অনুবাদক)। একদিন আমি তাঁর কাছে 

এই শিয়ে প্রায় শতবাঁৰ অন্রযৌগ করলাম যে, পাত্রিন শিষটের লোকেরা 
স্বশ্থ শাতি নিয়ে গিয়ে আগ ফিবিয়ে দিচ্ছেন।। এই সময় তিনি একট] থলে 

একদিকে টেনে নিলেন; তাখপপ্ যন্্পাতি বাখার ঠিক উপযোগী এমন 

আয়তনের একটা অসম।ঞ% পিন্ুক আমান দেখালেন। 

“এটা তোমাব জন্যেই,” ভিনি বললেন। তাৰ শিজেপ অর আমাৰ পচ্ছন্দসই 

করে বাঝ্সটির তৈয়াপ শেব কবতে তার কেক মাস লেগেছিল। কিন্ত ইতিমধ্যে 

আমার সব ক'টি যগ্রের উপর আমান নামের আছ্যাক্ষর খোদাই করে দিচ্ছিলাম। 

কিডাবে একাজ করা যাখ। “ধি আ।খেন্টিকিক আমেশিকান” নামক 

সামরিকপত্রে আমি তা পড়েহিলাম। যে ম*শ চিষিত কত হবে, তাতে 

"আযসফাণ্ট” ব লাগাতে হবে, তাবপব বাঞ্চিত নমুনা খোদাই কবে, পবিশেষে 

আসিড প্রয়েগ করতে হলে। আস।স্ট ৭ এর ছোট বোতলেব জন্তে 

আমি পৃবোক্ত স।ম্গিক পত্রিকা *ত্পন্ষের নামে দশ সেন্ট পাঠিয়েছিলীম। 
যেদিন বোতলটি এসে পৌছুপ, প্রায় সেদিন থেকেই আমার সব ক'টি যন্বই 
আসিও দিয়ে ডগ্রিউ পি-সি' এই আছ্াক্ষ« ভনটিতে চিহ্িত করা হ"য় গেল। 

এলিসের বাছা বাধকদল যেকোন সময় যেকোন একঘেয়ে দিনকে মতেজ ও 
'আনন্দময ঝরে তুলতে পারত। আমিও সেই উত্তেজনা অ*শ গ্রহণ কৰেছিলাম। 
এমন কি উচ্চ বিগ্ভালষের শেষ পবীক্ষান্গ উভীণ হবার 'ম।গেই রেল কর্মচারীদের 

এই সমিতির সভ্যকপে আমাকে ল আমা» দু চালি কীগীকে দিয়ে জয়ঢাক 

বাজিয়ে নেয়া হতো । বাবার ড্রিল শিক্ষা! এবং বাছ্যবাদক দলের সভ্যপদকে 
ধন্তবাদ।; আমিকাঁলে একজন চমৎকার জয়চ'ক বাদক হয়েছিলাম । কিন্ত 

যতক্ষণ আমি জয়ঢাক বাঁজাভাম ততক্ষণই আমি বুঝতে পারতাম যে এর 
১৬০. 
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চেয়েও স্থমিষ্ট বাচ্যয্থ মাছে। কাবণ, একটা জয়তাকের বাজনায় কোন 

মেয়েরই মন ভুলানো যায না। 

আমার ধাঁধা এড বাছ্য বদ্ক দনে ট্রুব। আগ জো ম্য(কম্যাহেন উঙ্বোন' 

বাজাত। আমরা তিনজনই বাড়ীতে মাঙ্গানে,গাছানো একখান। ঘরে শুতাম। 

জে! অ।ম।দের বাড়ীতেই থাকত এন" দেত। ভাব বাবা আইউবিশ ১ তিনি প্রথম 

রেশকাবধ্ানাম্ম একটি বিভাগীম বোবম।ন ভিলেন । পরে ছিনি বোডম।স্ারের।? 

পদে চাকরির সময় অবসগ গ্রল্প করেন। তিনি তার পবিবাববর্গকে 

কামদাদ সহরে স্থানান্তর কবেন। (গা কিন্ত বেবকাবধখানায তান শিক্ষানবীশীব 

শেষ বছুবট] এপিসে থাকশাব্ই সিগ্ধান্ত কপ । 

প্রায় প্রতি পাতে আমা "৭ তিনছ নব মধ্যে 8 পিশ শিযে লড়াই চন্দতে। | 

ওদের মণ্যে কশিষ্ঠ তম ছিন মূ আম । থে পৰন্ত লা আম একটি “বেলবুল” খেলাব 

বাট নিষ পাগলেন মতে! [দেব ৬1। বনাম, চসপণন্ত এব ছেদ্পডতোন! | 

বাডীতে তার! আমাকে বিংও বরন আলাতো) মা বাছ্ধ অগশীণনের 

সময় "৬ কখাই নেই । মেলা ছোট ১৮1 আমন আনতাম, তাদের সব 

ক'ত ব্যাড বাজান হিল বস জমানো । সংশ্রে্ উপাষ। পাত বাড়ী 

খেকে বেলাব এট ছিল এবটি অনুঙ্গাত , এই অজ্বভানেই শন্তদের বাপ মায়ের 

ও গা হেলে মেয়েদের পর্সে মি" হবাব অখোগ কারে নেতব। হত। 

তখনকাব ধিনের মবাবাবা জিক আশনাদ্র আ। বীবাদেপ মঙোহি কডা শাসন 

কণ্তেন ছেলে মেয়েদের | 

যখপ মাখ।পেগ বাদক্৮ল এলিসে ৫ুচক্কাপথাজ বপতো 9 বাজাতো। তখন 

সেই এজ শুনে সভঙ্গে শবাগত ঘোডাগু'ল। পা ছ্ুডঙ আর পিহুনের পায়ে ভ 

কৰে দাঁড।ত। কিছ্ত আমদের উত্তেজনা এর চেয়ে ঢের বেশি হতে1। সব 

ক'টি দোক|নের সাঁমনেণ দরিককাপ স্থযাঁতপ নিবারণের ঢাঁকনি গুলে! ক্রমশ 

ঢালু হয়ে পার্বতী পাস্থার উপর প্রপাঁপিত ছিল ; এগুলো কাঠের খুটির উপর 
ভর দিয়ে দ্রাভান একজাতীয় খিলাঁনের মতো । যখন সৃহরের অর্ধেক লোক 
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আমাদের বাজনা শুনঙার জন্যে সাবি দিনে এ ঢাঞ্নিগুলোর তলায় এসে 
ঘবাভিয়ে খাকত, তখন এ বাদক দলেব মধ্যে থাক্াব জন্য কেমন একটা বিসদৃশ 
ঠেকত নিজেদেন । 

দীর্ঘ ঠেটিবুজ ট্রপী এবং “২"ভ।ৰ অল" ছিল আঁমাদেব উর্দি। কছেব গলার 
ঢা ৰদিকে লাল ক্মাল স্বলিযে যখন অমরা মাচ কবে ৯শতাখ তখন আমাদিগকে 

ইণিন চালক বলে মনে হত | বাঁরক দলের নেতা এড শিষাসন হিল ইঞ্জিনিয়ার । 

তিনি “কর্ণেট কজাঁতেন। আমি গানেন ম্ববপিপি জানতাম, কারণ আমি 

“ডন| ফর্বাণের অঙ্গে মিণ কাটবাইটের নিকট থেকে পিযানো বাঁজাতে 

শি'গিলাম। তাছাড়া, আম।দ্তে বাড়ীত্ব অর্গানটি নাঁজাতে৪ আমি 

শিখেটিপাম। কিন্ত তালে হালে পা ফেলে ম্বাগ্ুষধান বাদক দলের সঙ্গে 

অর্গান বাজান চলে না। শ্বানাঁৰ এদিকে জবছাক পিটিমে পিটিয়ে শ্রাস্থ 

লযেছিলাম , তাই নিজ্জে একট।| ক্লাখিওনেট কিনে নিলাম । আমান মুখে ক্ষত 
না হা পধ্যন্ত এই নাশী বাতেন পর বাত আমি মণুব ও চাপ। সুরে হরদ 

শাঁজিষেছি | 

একবচব আমবা বাঁজিয়েবা ও'ভাঁব অন পরে ম্বার তাতে বড ব্ড সুধ্মুখী 
ফুল রটে বেলে পাসে" বেলে কানদাষ সহবে গেদেহিপাম এব" বাধিক উত্দব 

“প্র নস অফ পালস'এ কু5ক।পয়াজ করেহিলাম ৷ মনে হয এ বছর “ক্রওল 

বেল" তালটি আমন! সবচেয়ে ভাল নাজিযেহিলাম । পব বছর এড ব্যাণ্ড 

অচ্ছশীলন ছেচ্ে দেষ) কাঁনণ সন্ধান তাৰ আব ও বেশী দণকা1বী কাঁজ থাকত। 

এব ফলে তার ভেপী বাগ্ভ যন্বটি অযত্ত্রে মণচে ধরে পবজে রং হয়ে যায়। 

বিভ।গীয় ওস্তাদ যন্ববিণ এডগার উষ্টাবকের কন্ত| মে'র সঙ্গে এড সে সময় 
ব্ড়োতে যেত। পণে এড ও মে'ববিয়েতয়। কাঙ্গেই তেরী বাদ্করপে 

আমিই এডের স্থলবত্তী হলাঁম। ভেরীর আওয়(জই1ও বিকট ধরণের ; কিন্ত 
এঁটে আমার পছন্দপই। আমি কানস!স হতে রৌপ্য-খচিত ভেগ্ী কিনে 

ন্বানলাম ১, এঁটে সোনালী বাধিশযুক্ত আর ফিতে জড়ান ছিল। ফিহেটি 
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আমার গলাঁন ঝুলান ততে?। এবাবী ভেতী বাঙ্জান যেত । কিন্ধ আমি 

ছাঁডা আঁর কেউ সম্ভবত এবাভনা গ্রাহ্থ কস্তো না । যখনই আমি ব/জাত।ম, 

তখনই মজ পেতাম! কিন্তু বাঁছ্চ বাঁজান হেক, আর নাই হোক, প্রতি 

সপ্তাহে ঝট ঘণ্টার বম কাজ পর্তাম না। 
যখন কোন কণ্ণাব্যভি, থাকতেতন না তখন দোকানের চাপধিকে জোন 

হৈহল্রা চলতো । কখনও বখনও ভা এমা হৈচৈ কাথায হচ্ছে, তা বে, 
করতে “চষ্ট। কল্ঢন্ন, কিন্ত পাঁন্তেন না। আম।দেখ আন্মগোপন বণগএ 

জাযগ| ছিল। মণ ২ «ব পেছন দিকটাস তত্ত। পাত শেষ হানি, এ 

অন্ধকারাচ্ছন্ন শৃগ- দি তা | একট। আনাম্ধাশক ছোট গতে যাঁশাষাও 

করতে পাব ম। বে শিছুট। ঠীপাগাসি হলে ৪০।নে 51৫ অন যুবাবে ব 

বেশ জাবগ! হতে 1 খ(সঙ্গোপনে ঘুন্দি প্রত্য শা বল্দীণ মন্লে আমপ। এই 

লুকৌবার স্থানটি গড়ে ৬নি। ভা? যখনই একঘেষে বে । হত তখনই আম?। 

কাজ পেকে পাল।তে চাইনাম। 

এপ্স নীতিপাগী* মেদাডস্, পুতাপখ। তম খেল|কে শ্ুনভনে দেখতেন না; 

অথ৯ আমি এ বর্গ সম্দ্দাশেণহ লোক হছিলাম। জুশ্রিত্র। নংবীৰ জঙ্গে, 

ছইঙ্ষি ও ধূম-পাশ অখলা তাস ঠেউ। প্রহাতি অপৎ কাজ ঝল ববো৮ত হতে] 

এর যেকোন একটি বিন্. কা+ ৯৮এছদ।য থাকলে সভবেপ সন্মানিত এননীর 

দল তাঁণ্ণ +টিশল| মেষেদের তান সপে মেলামেশা কপতে [দতেন ন।। এব পর 

বত বহপ অতীত হবেছে, এখন আম শ্বীকারোটও কাব অরযেগ শিতে 

পারি। সেহ পুবর্বধিত গোপন স্থানে আমগ। ভাস খেলতাম, পিগ।বেট 

খেতাম আপ পচিৎ একটু আবু বিগ্লার প।শ করতাম । ধোঁকান-ঘবের মেঝে 
নীচেকাব গুগভে একটা বোতলেব মুখে মোমবাতি জালিয়ে এসব বদ-অ হ্যাস 

করা হযেছিল। ওহে। আমব| নিজেদের কীই ন। ভাবতাম ! 

এটা ছিল নিছক আমোদ , কিন্তু কোন ইঞ্রিনের কলকজজা! তন্ন তন্ন করে 

পরীক্ষা করার সময় আমার মনে উত্তেজনার ষে শিহরণ জাঁগতঃ তাঁর তুলনায় 
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এ আছলাদের অন্থভূতি কিছুই শয়। বই পড়ে আমি যা” শিণিনি, হাতে-কলমে 

শিক্ষার আমার 'সঈ বাঠ্ত কল লাঁও তবেছিল। আমার মনোবাঞ্কার কথা 

নন্যহন? যক্বেব কলকৌশল জানাপ্ধ যে তীব্র কৌঙম্ল মামার ছিল, এই 

শব্দটি আমাব পেই এন্ইভি প্রকাশের আদৌ উপযুক্ত বাঁভন নয়। গে সময় 
মীমাদের এই মত]দেশের পণিবপ্ন লাপশেৰ জন্য যে সব অভ এন্দ্রালিক 
লিনিসের ব্যন্তার সব্যাত্র শ্বুক হায়েহিল এ 1 এক্টিণ পণ একটি ববে ষাঁদের 
উর খেকে হবনিক। উদ্লোলি 2 ভচ্ছিল চাদেগ সম্পর্ষে কৌতুহণ ও আগ্রহে 
মামি যেন উন্মাদ হখে ধেতাম । 

এপিসে আনাণ পবটিছু প্রশ্নের সভুত্ত। পাবার মতে। ষখেঠ ওয়কিকহাল 

তচভ ছিলেন নাঁ। তা এব জন্যে আমি “পি সাষেন্টফিক ম্যামেরিক।ন্” 

শদিকায় বো) প্রায় প্রতি লই গ্ঠি টি।ভাম এবং আম।ব প্রশ্নগুলো 

পাঠা*ম। এসামধিকীটি পূবাঞ্চলের নদ ববধণীতুলা | এই কাজেব সম্পাদকীয় 
নিএ|তেণ যে বাকটিণ নিকট গ্রাহকদেণ প্র্রনযুত শৌছু ত, তিনি নিশ্চধই মনে 

ধস্ব 'াবপেন যে ল্ধান্সার পি, চাইসল।প শিশুই ছন্গন খ,শেক যুবকের 

'দ্ুনম, আণ অপ্দক উন্মাদ । তণু আমাপ ব£ প্রন জবাব দেওয়া হতো। 

১৮৯২ সালেব ৫ই ন্ৰবের “পাচ টিকিল ম্যমাবকানেব পাঠক কেউ 

কুলে ঠিনি আমান মনৰ তবাছে ফেব প্রশ্ন উকি ুকি মাত, তার 
একটা হদিশ ক।তে পা তেন এ সধ্যার শিল্বোক্ত বিষদপ্তলো প্রকাশিত 
*খেছিল £ 

১। ডরু পাস জানতেচান যে আগুণ পিভাবাপ হাত নোমা কোন 

কান বস্ক দিতে তৈখী হঘ , উ:--ক্াশলসিান ৌবাইড, সাল আমোনিযাষ 

এখব। শোহাগ।ব সলিউশন পিষে পাঁত্লা। গোলাঁকাঁণ কীচে ঝেতল ভন্তি 

+ পে আওশ নিশশব হাত বোমা ঠতবী হতে াবে। 

২। শীপেজ ব1টাবী প্রেউ অমৃুহব বৈদ্থাতিক সংযোগ ক্ষেত্র রোধ 
কলার জন্বা কোন বস্ত উত্তম? উ৮-গাটা পাঠা। 
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৩। যে কোন দুস্ভাঁতের আসিড মিশিয়ে কি বিদ্বোরণ ঘটান যায়? 

উঃ- হ্যা। 

৪। সাঁলফিউবিক আসিভ দিয়ে কি কাঠে আগুন ধরাঁন যা? উঃ-- 
কাঠের জলংশ বের কবে দিষে সালখিউবিক আযঁসিড কাঠকে অঙ্গাগ্পে পরিখখ 

করবে। 

৫1 আ্টোরেজ ব্যাটতরি পিঞ্চনে বি কাঠে আগুন লাগবে / উপ এতে 

কাঠে আওন ধরবে বলে আমাদের মনে হখ ন। 

বাঞ্চিত বস্ত কিনতে ন। পাবলে ৩।মি ও| তৈরী কবে নিতাম» এ অভ্যাস 

'আমার বহু দি" ছিল । "মার এম ববাখ চলাপ জুতে| ত।মি নিজেই ৩৭ 

বরেছিল!ম। পপ আমি এপট। »ম্কার প।শী শিকারে বন্দুক বানিয়েছিলাম। 

কিন্ত কারখানাখ আম কাজো পমম অমি একখানা নমন। ইাছিন হৈপী কন। 

আমার বাবা যে হগিশখানা চাণা তপ, আমা তেপী ২প উ্ি দীঘ 

ইঞ্চিনটি ত।বই মস্ডল | ৮ “টি চাকা নিশি এ ইঞ্জিনখানিউ ছিলে। তখন ক+৭ 

দ্বিশর প্রামাণিক আগতি 1 সে সম একপ মন্ডল টি দীন কোন বিববণত 

পাওয়া যেনা, বাঁজেই €ট সবকিছহ আমকে করতে হবেছিল। নিচেই 

পছন্দমত গ্রত্যেকাদ অ" এন আন্টুগাতিব মাপ খ্িণ করে শিলাম। 

তারপব আমি এ টুক্পা পোভা শিম তা?তে ছিত্র, হাটবঢ ৪ ঘষা 

শু কবে দিলা* | 

ভাঙ্বর তান মাঁননজাত সৌন্দব প্রত্বিম। বপাশনো চেষাঁয় দর্ধ, মমত। ও 

কারু-কৌশ্লে নঃশণ ঘটিযে থাকেন । বিগ পেল ইশ্নের মন্ডল ঠতরী 1 
সময় আম।ণ চিভে ক্গাগ্রত সৌন্দবাই ডি ও শ্ল্পপ্মতা ডানায় তার চেঞ্জে 

ঢের ক্শি ছিল। অবশ্য বহু কাঁল এই ইঞ্জিনের পরিকল্পন।ব পুণাঙ্গ চিত্র আমাৰ 
মনে মনে জীবন্ত ছিপ ১ মনে হছে) (যন এর ধৈঘ্য প্রস্তক 9 বেধের অফিখ 

আছে। বই পডে শিক্ষীল।ভেঞ অপাবগতাগ্র ত্রটই এখানে । আমাৰ 

'আহ্গুলগুলোই ছিল অভ্যন্তবে গ্রহণেব প্রণাপী তুল্য । এর ভেতন ধিয়ে আমার 
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মানস-আধার পূর্ণ হতে।। অবশ্ত আযান চোখ ও কাণ এই কাজে বিশেষ 
সাহাধ্য ক?ৃত। কিঞ্ মনে হয়, আঙুল ও চোখে৭ সাহায্যে আমি যা শিখেছি 

কখনা তা ভুলধার নয়। 

ইঞ্চিনেব মডেল সম্পূর্ণ হলে আমি শুটাকে আমাদের ইফাডেব সর্বত্র 
চালাবাঁর ব্যবস্থা কণলীম। এর ছোট্ট ভেপু যখন বাঁজত তখন বাবার গোঁফ 

জোঁড়া গবে বিক্ষালিত হতে|। 

শিক্ষানবীশীব খিতীঘ নছরেপ শেষ জাগে গোল্শোগ সপ হলো। প্রথমে 

আমাকে ঘণ্টায় পাঁচ সেপ্ট মজুবী দেনা হতে) ছিনে দশ ঘণ্টাব খ'টুনীৰ 

সমস আগি যেপাশিশ্রমিক্ পেতাম, 'ত। পরিমাণে ঝাড়ুদার হিমাবে কাঙ্গ 

করার সময় প্রাপ্পু ডলাবের অর্দছেক। কিন্তু সান| দ্বিতীধঘ বছপ্ন আমি ঘণ্টা 

দশ সেণ্ট কনে বোজগ। কব্ণাম ১ তবে যে মমধকাব কথা বলছি, তার মাত্র 

কহগ্তা বাদেই আমি ত-শীয ৭1৭ মঞজ্ীণ তার ঘট'ঘ সাঁঞে বার সেন্ট কবে 

পাই। তখন এটাকাই ঘুথ। আমি বাঁটিতেই খুমাতাম আলু খেতাম, 

আনু মা! আমার "রিধেধ অবিবংশ পোঁশান তখনে। তৈপী ক দ্তেন। 

আমি র।তের শিফটে কাজ কবলে মা আমান একাব পন্ষে যথেষ্ট খাছ বন্ত দিয়ে 

একট। নেখভোক্েব শাবাঁ। পূর্ণ ববে দিকেপ | আব ধিনে কাজ করলে আমি 

বাডী গিয়ে মধ্য ভোজ খেঙাম ১ বিন্ধ এট| তে। দ্রপুবেগ আহার নয, এ ষেন 

একেবাবে নৈশহঠোজ। 

দুপুরে কাবখানার ভেপ্র বেছে উঠত আর এলিসেব নারীকুল কর্মরত 

পুরুষদের আহাবেব ব্যবস্থ! কৰে তৈবী হযে থাকত । তখন আর সব কালিঝুল- 

চবিম।থ1 যগ্ধবিদেব সঙ্গে আমি৪ একটা দীথ।য়ত জলাধার দিকে ছুটে গিয়ে 

হাত পা পুতাঁম। যখন লাড়ুদাব ছিল।ম তখন অ'মাকে মধ্যান্থেব ঠিক দশ 
মিনিট আগে কাঁলে। জলাধাঁরটিকে জণ পূর্ণ কন্ত হতো] । যাহোক, আমাদের 

সকলের মুখ হাত ও ঘাড ধোয়াব পণ জলপাত্রের জল নোংরা, ধূর ও বুদ্দমম 

হয়ে যেতো । 
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একদিন আমরা বিকালে কাঁজ কবছিলাম ; কিন্ত ঝাঁডুদার সাফ করেনি 

বলে জলাধাঁপটিতে তখন নোংব1 গল ছিল, আবার জলেব উপর সাবানগোল! 

বিচিত্র বএর ময়পা ভাসছিন। আমি একটা 'জাণাল্ বক্সে ৮ধি ও ছাট- 
পশম ভবছিবাম , তখন জনকষেক লোক সেখানে অধখ। খুবে বেঢ়াচ্ছিল । আমি 
করছিলাম কি, এ সব চবি ও ছু পশমেব টা.লণ উপব ঝুতক ছিলাম এপ্রি 

সময আমাৰ মুখ আব কানের €পব এক অশুচি বস্তর আকন্মিক আঘাত এসে 

পঙ্শ। আঃ, আম।ন হিতাহিত জ্ঘান লোপ পেল। যখন আম ওপর 

দিকে চেয়ে,। তখন ম্যকগ্রথ শাম্ব একটা ঢলোকেব ভাত থেকে 

যেন কী ঝরে পটছহিল। আঘ।হ লাগান সঙ্গে সঙ্গে আম বঝলাম, 

এ লোকটা জল।বাবের এনা! জলে ডুন্য শিষে এক খণ্ড গাকড। ছুডে 

দিয়েছে । 

ত।'কে আমি কিছু ব্লেহি ১, ও কি বলেছিল।ম সেটা বৃড কণ। নয । 

৩খন ঘবপ্রথম এমা মনে এানভিল। লোকইাণ পিক তাদ। কবতে হবে। 

আমি ছাট পশমে পাট সজে'বে সপে বে ভাব প্রিছ বাম। বরলমি । 

সেএকটা প্রকাণ দাজাণ ডেভপ দিনে ছুটে পালাবার সমন পেহনদিকে দবজা 

বন্ধ কণে দিবে গেল । 

দানতাম, পে বাইলে তেশিষণ শব খু] খুবে তেডবে ন, যেশেতু জেনাবেল 

শৌোরম্য ল গাল ভাবাটেল আফসেব দিকে তাকে উউজে হয়েছিল । 

দণডাব সামনে দিবে গলার পেশোনাহ আঘাত কৰা যা, এমনভাবে 

তৈরী হলাম । মামার পেছনে মামাকে কেউ ঠে চি কাটছে, একপ কোন 

একদ্রনকে উদ্দেশ কবে বললাম , পানি এঁটে ঠিক তাব মুখের ভেতর গুজে 
দোব।" এব পবই সালা খোল।ণ ম্বছ শধ হোল, দরজাগ এক পট 

কডবড ক'রে উঠল; আব অঙ্গে সঙ্গে আমি প্রাামে এক মুঠো ছাট পশম 

এপং তাবপব আব এক মুঠো সবেগে ছুডে দিলাম । 

যাণ মুখের ওপগ এগুলো ছডিমে শিয়েছিলাম, সে-ব্যক্তি কিন্ত ম্যকৃগ্রাথ, 
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নয়) তিনি হিঃ ভাবার্ট। গ। থেকে এ আবর্জনা ঝেডে ফেঙ্গার আগেই তিনি 

আমাকে চাকরি থেকে বিদাশ দিলেন। 

এব পর কিছুধিন ম।মাপ মনে হল, স্বামীকে যেন পৃথিবী হতে নিবাসন 

দেওযা হয়েছে । মমি পীণচত হবে পডলাম। কাঁবণ, পৃথিবীতে আমার 

কাছে শিক্ষানবীশীণ মত এমন গুক্ত্ব আব কিডুবই হিল ন।। হস্ত আমার 

দাদ] এড মি: ইস্ঠাবপকেন সঙ্গে বিধি, বথা বালে শোপশমাল মেটাতে 

সংাদতা কপেতিল মখন। ম্যত বাণাই এব্য।পানে য|কিছু কাবে থাকবেন । 

যেভাবেই (ক, ওস্ত'ধ ধন্ধণিদ আমাকে ছেকে পাগালেন। আমি তার 

ডেস্কের সামনে দাডালাম। তিনি আমাকে নক কবে এক বঞ্ততা ধিলেন । 

আমা অঞ্কব অন্রশোষ্নাৰ পূর্ণ হষে উল । 

“এী ম্যা পাশ, তশাকটি।ট তো মামাকে পাগল কানে বিশেছিল । আমি 

কান কহিল, আআ “খনন মামি বললাম । 

বিশাল বনু শি হকের । হিলি এ৯কে এচকে হাসতে লাগলেন, 

তব ঘাঁউর চেনাট উপ নিচে হণ লাশল। আগেও এ-ংণের ছুলুনি 

আমি দেখেছি , কালে বট যে মাশ। লক্ষণ, তা ও লামঙ্গানতাঁথ | 

[শনি বললেন, £স পাব বখন বাধবশের ব।পা11 ঘটনে, তখন অপেক্ষা 

কণবে, আন দেখকে পরভ। দিত) ১ আসতে, অথব। শিখ সময ও সুযোগ 

বুঝে মফিসেণ বাইকে আ।কিগ্রাথ কে পকডাও বববে। এখন যদি মিঃ 
ক্যাটের কাছে ক্ষম! চ1৩ তাহ'পে হয়ত [নি তোমাকে কাজে যোগ দিতে 

দেবেন 1 

এর পর হাখলা কনের সভো মি: ভাবেন কাছে আমি গেলাম। 

আমি তা'র কাতে ক্ষমাঙিক্ণা কণশাম আৰ অশধ।লায় আমার বুক ভেসে 

যেতে লাগলে। | ₹ বানা বাঁউলে তা অনুনগণ করতে তিনি আমকে 

ইসারা কবলেশ, কারণ “খানে আমাঁদ আাঁলব জন্যে, তিনে যা! বলবেন, তা, 

কেউ শুনতে পাবে না । আধ ঘটারও বেশি সম্য পানা বি্ষন্ধে তিনি 
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হিতোপদেশ দিলেন । শেষে বললেন, এ ঘটনা তোমার যথেষ্ট শিক্ষা হওয়! 

উচ্তি। আবার ষদি এধরণের কিছু ঘটে, আমি তোমাকে ছাড়িয়ে দেবই 

দেব। আর কখনো ফিতে প।বে না। 

বন্দুক ছুডবার পর শিকাপী কুঞুর মভানন্দে লাফঝাঁপ কণতে থাকে । তা 

ষ্দি কেউ দেখে থাকেন, তাহ'লে তিনি বুঝবেন, কাজে ফিবে যাবার সমফ 

আমার কী আনন্দ হয়েছিল । তবে চাপি যাঁবাৰ শমে আমান যথেষ্ট উপকার 

হয়েছিল। কাঁবণ, তখন একে আছি জন্যই শিখব ঝুলে সংকল্প করলাম । 

এখন, এই ১৯৩৬ সালে, কানসাঁপ সহবেই আম নার কারখানার মাইনেৰ 

খাতায় এক ভদ্রলোঁকেণ শাম বখেছ) তিনি আমাবই হহত এখন বেন বয়স 

হয়েছে ১ তা'ব শাম স্াশাটি। 

এক এতে এব বটি এবটি হনে । নীট কাজ বখছিলেন ১ আমি 

তাকে সাহায্য কবছিলাম। দ্দিন বাঁজখামিশ চাবধিকে সতুক দৃ্িতে 
তাকালেন। আমাদে মত আব অংশকে তখন কতিকর্পাপ ইঞ্জিনে 

মেবামতের কাজ কাঁঞছণ , চগ্চীণ ভ* ৭ লা থেকে ছান্ত একট। কমল! 

রডের আলোয় জাষগাটাব অন্ধকাপ গয১ দুবীভঙ হয়েছিল । শীর্ণ পাখবের 

দেওয়াল এবং মাকডড।1 আপণেটিত চাপে ইত্িলেৰ বিস্বাটি ছাবা পড়েছিল, 

আর ত। একবান প্রসাধিত ও আব একবা। পহচি৩ হশ্ছিল। 

শুধু ্ামিই যেন শুনতে পাই, এমন শি গণাষ তিনি ন্পলেন» “আমি 

সহরে যাচ্ছি 1৮ আমি তাপ শিল্মানবীশ সব ।ণী। ব্নষে প্রবীণ এই আর্থার 

ডাঁলিং-এর আমি ত্মুপুও, | 

তাঁকে হুশ্যাণ কারে বালাম, “ন্। গেলই তান হত। ধব। পডলে 

চাকরি খোাবেন।৮ 

স্বপ্প কিছুকাল আগে ডালিং এলিসে এসে কাগ্ধানায় চাকপি পান। বছ 

জায়গায় তিনি কজি করেছেন, বিস্তু পেমবার করেছেন স্ণপ্তা ফের 

কাবখানায়। প্যাসিফিক ইউনিয়নেব কারখ।নায় ইঞ্জিনেব ভাব লাগানোর 



ক্রাইসলারের আত্মফাহিনী ৪৩ 

ব্যাপারেই তা"র দক্ষত। ছিলো সব চেয়ে বেশি। এতে যে তিনি বিশেবজ্ঞ 

ছিলেন, এ বিষষ নিঃসন্দেহ। তাই মি স্থাবার্ট আমকে তাঁর সহ্কাগী 

কবে দিয়েছিলেন। ভাল্ব লাগাপে। শেখাও আমাৰ যাতে হয, এটাই ছিল 
তার উদ্দেশ্ট। এরূপ কাজ জানা লোক পাঁ5৯। কঠিন। ঠিকভাবে ভান্ব 
জাগানোগ উপপ্র ইঞ্চিপেগ টাণবার ক্ষমমত শিপ কৰে। আর এখনও 

গঁতে বিছানা শুথে এেবেণ আমি ভারী ট্রেনধাহী দুবাগত ইঞ্িনের শব্ষে 

বল দিতে পাঁপি, এইবিন। 'ভাল্ ৮৩পে। ঠিক বদান অ।ছ কিনা। 
যখন ঠিকশাবে ভাল্ৰব্সান থকে তখন ইঞ্চিন চলার সমন পা1. পাফ পা 
শব্দেব মধ্যেও একটা অভ ছন্দোমষতা থাকে । এই জ্ঞ।ন এর যন, বাহু ও 
মানুষ সম্পকিত অন্তান্ত বাপ বে মামা অপধিমেষ অঠিজ্ঞ্(1 জন্যে আমি 

(নই চধিও ক।লিমখ। বু মেকানিক শাপিশ*র কাছে বহুলাশে খণী। 

সত্যি সত্যি, তাপ কাত তীমার খাল পলিমাণ ধারণ।তীত। এ সম 

হধক্ষ কানিগণ কাদ কণাব সঃ নিলো ক বি হাতেশ।তে শিক্গানবীশকে 

শিখাতো।। "মামার মুন হয়। এ শেপ শিশাপীতিই সব “চে ভাল। বনু 

কাল গত হবার পর আঙ্গ বলতে বাণ্য তশ্চি যে নাথার ডাপিংএপ চেয়ে 

অধিকতব স্থনিপুন গ্রকলাঁহেঞ সৌঙালা নব কেন শিক্ষানবীশের হয়শি। 

আলোর কাছ থেকে সপে তে মেতে তিনি উপদেশ ছিলেন, “এই সব 

ভাঁপব লাগিয়ে ধাও। গত বারা শাগণ আমি ফিরে আসব।” বলেই 

তিনি অদৃশ্য হযে ষেতেন। 

তাব জন্যে আমান শয় পাত] । 

তবে তর প্রি আমার গশীপ আকমণ বোপ বখতে লাগল।ম। অন্ধ 

কেউ তার বিব।8 অভিজ্ঞতাণন্ধ বিদ্যা শিখে নিতে ০১| কবলে তিনি প্রা 
নির্থাত খেকিযে উঠতেন, ৃকৃপ্ত আমান সর্দ তার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

তিনি আমাকে তাঁর বিচ্ভার অংশীদার করতে চাইতেন। তাকে জ।না প্রায় 

এলিসে লব্ধ জ্ঞান ভুলে যাবার সমতুল্য ব্যাপার » কারণ তিনি অন্থান্ রেলপথ 
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সম্বন্ধে এত বেশী জানতেন এব* নান। €বণের ইঞ্সিন সম্বন্ধে তব এত কাপ্ত- 

জ্ঞান ছিল য| আমার ভিল না । এমন কি তা'ব মত নানা ইঞ্সিনও 

আমবা কখনও দেখিনি । তিনিই প্রথম মামাকে ইম্পাত ব্যবহারের পীতি 

শিখিয়েছিলেন , এশিপেপ যে পব নেক কাবখাশাঁষ নিযুক্ত ছিল, তাদের 

চেয়ে তিশি অনেক বেণী শিক্ষিত হিলেশ এবং গণিত সম্পর্কে তা”্র আন্ম- 

বিশ্বাম এতদূর হিল যে, আন।ব শিম্ময উদ্রক কবত। 

সতর্ক কবে পিষে তিনি আমাক বলছেন, মন দিযে শোন, ভ।লব 

লাগানে।ব কাঁজ শু$ কখলে সব সময শিশে পপাউ মার্কা নেবে, আখ তাত 

তোমাব হুল হবেনা । ৬কউ শি বপে, সে আগেই নিয়ে শিষেছে তাহলেও 

নিজেব “পোর্ট মাক? নেবে । তত ততঃ।ল কপ ববাব সগ্ত।বনা থাকবে না1” 

হলধ কলে বৃদতে পাবি এহেন ম্চদেন দানিকীশ আমি চাইনি; 

তার চীকরি যাণ, তান আনার সভিপ্রেত শু শা। কাজই সেই রাতে 

খখন তান স্মতি 6৭5৩ ৫০ সদ গলে খন ভার চাকবি খাব জঙ্ো 
মমি সেই পণন পহস্লামস খঞ্ছকে শিতে গনপতন হয ভঠলাম। 

চাকা) চ।কা! হলাবার "গর, ৬1 11খাধাৰ ৪ সযোগকারী প্রধান বছশুলিকে 

থুল ব71*পব| ২স্মছিল। আমি হ'প্হাম, সকালে জেনারেল ফোণম্যান 

আসাগ আগে তাত কাজটি শেখ কব পাপাশ। মা একটা অসাধাৰণ 

নুষোগ এাসিবে। অব্)ভাগে শিকার মঅয়াটি স্কাপন কৰা ভল, তাখপর 

াব্ন্ণ সন্তুখ ভাগের যাঝখানটায ভান্ল গেমের সামক্ম্য কবা গেল । 

আম আ্রান্ক, ফল্ো।ড-মোশন। একতেনটি ক ও বাকওবাড মোশন 

এখসেনটবটিকে বখাস্থানে সপন কবশা।ম॥ এনবগুলোকে সামাফিকভাবে 

একসঙ্গে বেধে পলা জগ স্ুখ্ুলোকে এটে দিলাম এবং একসেনটিক 

ছেল শেষ গাঞ্ছের প্রাথ বিপনীত দিকে পুলিটিকে নীচের দিকে নামিয়ে 

আনা হল। এপ এন পমাণান করতে পেবে আমার কত যে আনন্দ হলো, 

তা আখ কি বলব! 
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আমি কজে তনয় ছিল।ম; কাঁছেই ডালিং নিঃশব্দে এসে আমাব পাঁশে 

যখন ফ্াড়ালেন তখন আমি হক্চকিযে গেলাম। তখন মধ্যরাত্রি, আমার 

কাজ বুঝে নিতে তিনি ফিরে এসেছেন । 
আমার কাদেৰ জন্যে তান আমাকে বাহব। দিলেন। আব একজন 

সহ্ক।ণীও ছিল; কিন্তু সে অন্ননগ্গ, অর কিছুটা স্বপ্পভাযী। 

ডালি, আম পি% চাপড়ে বললেন) **সন্ট, বেশ হয়েছে। আমি আবার 

সহরে যাচ্ছ, তিনটা াগাদ কিনে এসে হে (মাপ কাজ দেখবে” 
অন্ুনযের হশে আম বপণা। “এদিকে আজন | ইঞ্জিনের £কবিনে 

চুপিসাবে ঘুমিয়ে শিন। আপনি জানশেশ, ধপা পড়লে তাবা বিদেন ববে দেবে ।” 

“দো! সহগেই যাচ্ছি । নদে একটু অপেক্ষা কর) এ সব €ইল 

আমি চাঁলাব।” 

ড্রাইঠিং হুইলের বিপবীত সু বব ঢ।লাই লোহার বোৌলাব স্থাপন 

করা হলে।, তাএপর ইছিলেক পক শব অবট!ই খোলারেব ওপর গপ্ ন। হও্য়। 
পন্ত আমণা “পিক বাখ' এ পাবে, ধিষে দ্র এটে দিতে লাগলাম । এর 

পর একটি। পিঞ্চ বার টেনে খেকোন লেক অপেঙ্গমান ইঞ্জিনের ভ্বাইভহুইল 

ঘোরাতে পারে। অগ্ত সভক। 1 এব আমি পিঞ্ বার টানলাম এবং হইল 

ঘোবাতেই ভালিং ভাল্বেধ গণি লক্ষ্য কগলেন আগ নিশ্চিত হলেন যে এঁটে 
একসেট্টি কের প্রক্ষেপের শমতুণ্য | 

তিনি কি কণতে যাচ্ছেন এব* কেন, অস্পষ্ট৬াবে তিশি আমার কাছে 

তা ব্যাখ্যা কগলেন। এর পব অন্মোধনস্থচক হন্ডান্দোলন করে তিনি 

আবার চলে গেলেন, আমি ৭ আপঞ্ধ কাছ শেষ +৭তে প্রবৃত্ত হলাম। এ 

পরবতী মাসগুলোতে তিনি তিনটেও স্ব বসিয়েছেন বলে মনে হয় ন|। 

যেহেতু আমি তার কাজ করতে পারতাম আর তাঁকে আড়ালে রেখেছিলাম, 
সেহেতু তিনি আমার প্রতি সন্সেহপরায়ণ ছিলেন। তাছাড়া ভাল্ব বসাঁবার 
কাজে আমার অভিজ্ঞত] দমশ্রেণীর বহু ব্যক্তির চেয়ে ঢের বেশি ছিল। বুড়ে 
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ডালিং বলতেন, আমি একজন উচুদরেব ছোকরা মেকানিক । তবে মনে মনে 
আমিও তাঁর কথায় পায় দিতাঁম। 

হ্যা, দেমাক আমার নিশ্চয়ই ছিল! তবে আমি নিজেকে ছেলেমানুষ 

ভাঁকতাম। আমাদের ট্রেণ গুলোতে এয়।ব ব্রেক ংসাবাব বহু আগেই ওয়েটিং 

হাউনম কোং প্রবর্তিত কাবকৌশল এয়াব ইঞ্জিনে স্বাপন করার পদ্ধতি সম্পর্কে 

ওয়।(কিফহাল হযেছিলীম। ওযেটি" হাউস কোম্পানীর কাছ খেকেই অবশ্ঠ 
আমি এই তথা সংগ্রহ কবেছিল।ম | 

বাধুচাঁপের জন্যে ইঞ্জিনে একটা ব।শতাডিত এয়ার পাম্প ও একটা 

জলাধার থাকত । ইঞ্জিন বা টেণ্াারে জলাবধাবটি স্বাপিত। টেগার আর 

প্রতিটি গডীতে এবট। করে সিলিথাৰ ৪ পিন ছিল, আব ছিল এর 

কঠিমোব নিচে তিন তিনটে ভাণ্ঝ, প্রতভাক শাডীব নিমগাগ বাব একটা 

করে পাইপ গ্রস10ভ , এইটে আবাল ত্রেক পিপি গানের সঙ্গে বুক্ত।” ইউনিয়ন 

প্যান্সফিক বেলঞ্সে এজাতীয় উন্নত বশ্ব প্রনংনের বহ ম্বাশেভাগেই আমি 

একাঁজের কৌশল জেনেছিলাম । ফলে যখন আমাদের কোম্পানী এয়ার ব্রেক 

আমদানী করল, তখন আমি এগুলোকে বিভাগীক্ ইঞ্জিনে স্থাপণের কাছ 
পেলাম । আমান শিক্ষানপীশীর বুট শেষ বর । আমি ঘণ্টায় ১৫ সেপ্ট 

কশে পেতাম; কিন্তু ইঞ্চিন-চালকেখ পদে উন্নীত ভতে ইচ্ছুক স্যাবম্যানিদের 

পরীক্ষা নেবান জন্যে আমি অতিরিক্ত ক্তেন পচ্ছিলাম। এমার ত্রেকের 

সরপ্রাম-সঙ্জিত 'একট। গাভী তাদের ছিল । কি ভাবে এঁটে চলে, যখন আমি 

কোন ফায়ারম্যানকে এ প্রশ্ন কপণতাম, তখন আঙ্মগত হয়ে ভাবতাম £ “এখানে 

কিসেব আশায় ঘুবে মরছি ? যে বিদ্যা! ম্মাছে, তাতে অকুেশে চীনে গিয়েও 

একটা চাঁকরি জোগাড কৰ। যা 1” 

পরের ধ।পে ট্রেনগুলোর জন্য বাপ্পীয় উত্তাপের বাবস্থা হলো। আমর! 

পুরানো ঢংএর ছোট্ট কয়ল।ন স্টোভ উঠিয়ে দিলাম। এগুলো বন্থ ভয়াবহ 
ট্রেন-দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠেছিল। আমি পূর্বকালের যন্ত্রবিদ্তা' সংক্রান্ত 
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বিভিন্ন সামরিক পত্র ও মন্যাগ্ত লংবদপরে চিঠিপত্র লিখছিলাম। এর পরবর্তী 
পধায়ে এলে। বৈহ্যতিক পিগন্তাল। ই সম্য বিছ্যৎ সম্পর্কে আমার জ্ঞান 

যথেষ্ট হয়েছিল। এপিসেন চহুষ্পার্থস্থ কারখান। গুলোর পক্ষে যেসব কাজ নতুন 
তা আমি ভ্রুত আদ্র করঙাম, আল সঙ্গে সঙ্গে আমি সকলের কাছে 

'আমপ বিগ্য। জাঠিব কণতাম। কিন্তু এতেও আমাৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা 

হণেহিল। ভ্রততানে ৮শা৭ একট অতি আমার ছিল । ভাবতাম £ বাইশ 

বণ হলো, আপ এএখন৭ আনি এলিসে পডে! 

এক শনিবারের বাতে আমি আব ডেল। কর্কাব জি এ আর হলপবে- 

পযালস-নত্য কবহিলান | এনুত্যেৰ অমম দ্বহতালে ঘুরে দুরে নাচতে হয় । 

তব কচি ক দখনন আ্তবণে কোমল ১ অংমাণ দুখেএ ঠিক সমান্তরাল ছিল 

তার কালে বেএগ৬ | বান একে এুবে বাঁধে উপর শিষে ঝুলে পড়েছে 

ভাপ তেণী, দেখতে মধন-পত্ী গতি বেণীতুন্য | ওখানেই আমরা বিষে 

অঙ্পীকাত আবদ্ধ হলাম। নানার অগ্ঘর তখন স্ীতে ভবপুব । সাজেই অন্যান্ত 

যুশপের! কি ধের বিষম আাওএজ শুনডিলে।, তার প্রতি আমাদের জ্রক্ষেপ 

ছিল না। অবশ্য মাঠ্ন পাচের দন্তে আনার মতে! শেকেদ্েব পক্ষে জংশন 

শিট থেকে আকা ৩।ড। কৰা কআ্নহ। ছিল ন।। একা কশকায়া কষণাঙী 

মেয়ে পিসানো টিপে হুথল্বহীন নীণস গান পশিবেশন করছিল , আখ রোগা ও 

লগ্বাটে চেহারার একশ 1ধক ০েত।লাণ পছ্ে যুখছিল। খিবাতের প্রতিশ্রুতি- 

বদ্ধ হওয়। চমত্কাব, কিন্ধ দৈনিক দেড ডলার মাত্র ধেজগারে কি করে বিজ্ধে 

কর যায়? 

ডেলার বাঝ। মিঃ ফর্কার ছিলেন শহরের নামঞ্ছ।দ। বাবদায়ী। বাজীর 

ঘোড। কেনা তার সখ। ঘোড়দৌড়ে তি.দ একট হাক। ওজনের থোড়! 
ব্যবহার করতেন। প্রইঙ্রি হণভূমির ধূলিবুলপিত ঘোডদৌড়ের মাঠে কোন 
এক উচ্চগ্রীৰ সকেননুখ অশ্বপুঙ্গবকে অন্তান্ত ঘোঁড়াকে পশ্চাতে ফেলে অগ্রগামী 
হতে উতনাহিত করে তিনি সন্তোষদ্দনক ফল পেয়েছেন। যখন আমরা 



৪৮ ক্রাইসলরেব আত্মক।তিণা 

পবিণয়স্থত্রে আখঞ্চ হঝ|ৰ প্রতিশ্রতিবদ্ধ হলীম, তখন নিজেন বোক্গগারেৰ উপর 

নিতর কনে আমার বাবৃদত্ত।কে পিতগুত ত)।গ কবতে বলতে পাবি নি। তবে 

আমরা একবিষয়ে একমত হযেছিপ।ম* এলিসে৭ বইপে প্রা যেকোন 

জ।যগায় উৎকৃষ্টতর জুষে।গ স্থুবিখা পাওয। যাবেই । আমাদেব এলিসের নাখী- 

শাসিত সমীজের প্রতি যদি আমপ। [শ্বাসভ *।গক হযে বাকি, ত।7? হলে সকল 

ছেট সৃহবই নিশ্বাসশ্গবাবী তকণ৬ণ শীতে পূর্ণ। তা” ছাডা, অন্যত্র চলে 
যেতে অন্ত কাবখ।নয বাজ বন” শ$ন ।বছু শিখতে আর বিপজনক ঝুকি 

নিতেই তো আমি বশ চনহ উঠেছি । 

প্রেমের ব্যাপারে কিছ্ব আনি শামা (সাতিপ্রিশ বুদিম ও পশিচয় 

দিয়োহিপ।ম | আমি আঁমাখ বিবেকের ব'ণী শ্িপোখাণ বপ্ছিপাম , আমি 

বুঝেছি ম, স। | পুিখাতে ডেল । ওপশী (বান মে নেই । 

আমাদেেন কানসাপ ফ্টি শাখ।ন হনৈক প্রণীত ৯*চা।ব৯ আনব কাছে, 

একখ।প। [চিঠি দিখছেন, চিঠিটি চেখের ওপখ ছে । তিন আমার সঙ্গে 

আবাব ছেখ। কপে পতি খশিম দ আপ ক্র ছিলীগী, তিনি 

লিখেছেন, পইউবোপ তকে বাণী ফণা পখে বানসাণ *হ৭ শায যখন 

যাশ্িংল, তখন যেমন পাপ ভাঘছিশ, তেজনি বালা অংদে চন। আবাব ৰা 

যান। আম'প ব বে ভোমার নীতি আনি এখন ত্টশুন কবি, তভোমাপ 

চোখের দীশি আমি এখনক চদাতে পাহী ১ ছ্তিনি চিচিতে নিগোজরুপ 

শ্বক্ষব করেছেন, “তোমার বঞ্চু গতি 1? আমা মনে পবানে স্ব জাগকধব হষে 

উঠ, তখন তিনি ছিলেন “মিঃ শিউনারগ। 

আম1দব কাবখ নাথ জেনা,এনল ফোবশ্যান থাক) ক।লেই মিঃ নিউবার্ট 

অন্তত চলে "ান) তিনি প্যাসিফিক ছেডে আযাচিপন, টেপেকা আগ সাস্ত! 

ফে কোম্পাশীতে আঃ বেশি দায়িত্ব কাজের ভাব গ্রহণ কণেন। 

তীর মুখে চবি ও ছাট পশম ছড়িয়ে দিয়ে আমি একদা যে মাবাত্মক ভুল 
করেছিলাম, তিনি আরও বু আগেভাগে আমাকে তা খম1 করেছিলেন। 



ক্রাইস্লারের আত্মকাহিনী ৪৯ 

আমার শিক্ষানবীষ্ঈীর কাল উতীর্ণ হলে আমি এলিদ-ত্যাগে বদ্ধপরিকর 
হয়েছিল!ম,_-এট। হয়ত তাঁর এলিস ছেড়ে যাবার জন্যেই হয়ে থাকবে। 

শিক্ষানবীশীর কাল প্রায় শেষ হবার মুখে বাড়ীর লৌকজন জানতে পাঁরে যে 

আমি বেপরোয়া, অন্ত সহবে চাকরি-প্রত্যাশী 

সাগ্রহে বাবা আমার সঙ্গে এবিষয়ে আলোচন। করলেন ; তার দেখা বিনা 

টিকিটেন্প রেলযাত্রীদের সম্পর্কে হুশিয়ার কবে দিলেন । তিনি বললেন, “হতে 

পাঁরে ওয়াপ্ট, তাব্াও হয়ত প্রথম ভেবেছিল, বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় 

স্বাপন করবে, আরও বেশী শিখবে । কিন্ত কথ। হচ্ছে, চাকরির জন্যে শ্ার 
একটা রেল-কারখান।য় যাবার দ্রকারই বাকি? সারা ছুনিয়ায় ইউনিয়ন 

প্যসিফিক কারখানার জুড়ি নেই। এখানে তোমার অসংখ্য বন্ধু জুটেছে, আর” 

আমারএ তাই। আর হপ্তাখানেক বাদে বা এর কাছাকাছি সময়ে তুমি তো 
শিক্ষাপ্রাপ্ত যন্ত্রবিদের মাইনেই পাবে। মিঃ ইস্টারক্রক বলেছেন, ইঞ্চিন 
মেবামতী ঘরে বা আশপাশের কোন কারখানায় তোমার চেয়ে ভাল মেকানিক 

কেউ নেই। এলিমেই তোমার থেকে যাওয়া ভাল; এখানেই স্থাফ্িভাবে 

বসবাঁদ কর।” 

বসবাস! সেকি? আর এট!” তে? গোলমালের কথা ! 

স্বাযিভাবে বসবাস করা! যেতে পানে, এমন অবস্থা আমার কখনো 

হয়নি ; আধ এরকমই তো] আমার বরাবর মনে হয়েছে। ক্তা ছাঁড়া এলিসে 
অপকর্ম করবারও জো নেই। ঘদি ফুটবল খেলার মাঠেরও কোনও একটা 
দল এক পাত্র বিয়ার লুকিঘে রাখত তাহলে তা”ও এখানকার মায়েরা জেনে 

ফেলেন এবং যথারীতি এব্ষিয়ে মুখব।জি করেন। 

আমি জীনতাম, এলিলের চেয়ে অন্য যে কৌঁণ্ সহর ভাল। নবাগত ধার 
সঙ্গেই আমার দেখা হথেছে, দেখেছি এমন সব বিষয় তিনি জানেন ষ। এলিসের 

লোঁকের৷ অবগত নয়। মাবাঁবীর কাছে নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতাঁম যে; 

আমার আকাজ্ষা! অনেক বড়, তাই সম্মুখে এগিয়ে চলতে চাই। 
৪ 



৫০ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

চুলের বুরুষ দিয়ে শাসন করার মতে। ছোট আর ছিলাম ন|; কাজেই 
কেদেকেটে মা আমাকে তার পক্ষে ভেডাঁতে চেষ্টা করলেন। কাঁনার ফাকে 

ফাঁকে তিনি আমাকে বোঝাতে পাগলেন আমি যেন বুঝে স্ুঝে চলতে শিখি 

ও বাবার কথা শুনি। তিনি মনে করিয়ে দলেন যে বিদেশে বাঁডীর বান্নার 

মতে। সব খাবার তবে না, একথা বলেহ আবার তিনি আরও বেশি অশ্রপাত 

কণ্লেন। তাকে মুক্তিতকে বোঝ।তে পাধলাম না, শুধু আমি হেচবা। 

টানে টপীটা ছিনিষে নিয়ে নেগে ব।ইপেখ দিকে খাবিত ভলাম, আল পেসনেব 

দবঙ্ঞাটা সশব্দে বন্ধ কলে শিয়ে “গলাম । আমি এসব হঞ্জি শুনতে চাইনি 

যেহেতু তাপে বজব্োের সথ্্রে সাধন ছিলো । যতই হোক, আমাও 

ক।বখ।দ 1 খাব5।ই তাবে পশন্দসহ ল্য গা 

কম” ভিসাতব আজ *,পঠ 11 অধীন» আমি বীবভ।ম, তাকে সব 

»মণই খুশী করত ৯5 কওগত মূ। -মন কি ভাগ আশিকী *ওসা সদন 

যামণবে মেলে বড. পতত হুলপেশ অদাম হ করতে দি কাতহাম পল | ফা? 

হল) আনস্থিপসংবণ। ₹ খঠিগাম। আন মুগ মুক।নিক নিত হগাবত 

“বের সাপ দেখ বণতে গলা 

তন পপ (ক “যতে বেত আছি আবেগে স্বলণে বসে চরললাঁম) 

“অ।পশি আমাব গ্রীতি "্দাখন সদ শ্যাইাপি কণেছেন। আছ যে আম যখাবিদ 

হথেঠি) এন জগ্যে অমি অপনা কাছে খন 1 জানে একথা ঠুলাবো না” 

কেন শখাশিত তুমি চমহবাবি কাজ কণেছে এতে আমি তো খুশা। 
আমি*****, 

“কিন্ত মিঃ ইতগবএ কও ঘামে ষে কারখান। ছেডে যাচ্ছি |” 

তল মখে 1টহ1ব। ণকেপারে বদনে গেলে । যে হাঁসিমাখ। মুণে তিনি 

আ'ম।কে স্বাগত দাশিষ্ছিলেন, দে হ'লি স্রান হযে গেশে। ১ মনে শলে। আলে। 

নিবে গেছে । তিনি মনে তীব্র আঘাত পেয়েছেন, হতভম্ব হয়েছেন। 
“ওযান্ট, ব্যাপারখানা কি?” 
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“আজ্ঞে না, তেমন কিছু প্ন। আর একটু বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চ, করাই 

আমাণ ইচ্ছে। মনে ভম, যেকাণিক আমি ভালোই, তা” আমি কাঁনিও ।৮ 

শিছেন গুণ বর্ণনার এই খ্বাভাবিক ইচ্ছা! প্রকাশে তান মুখবিঞ্াতি ঘটলো । 
তাঁক বললাম, “মিঃ ইস্শবক্তক, আপনি আমাকে যা” করতে দেবেন, 

মামি তা উ কপতে পারি। বিন্ব আমি আও ঢেব বেশি কিছু শিখতে চাই ।” 
শ্গ্ত০টিবাতিশি বশাশন, * ওযাণট, একদ্ন ভাল যাজজিন ভুমি , আমাদের সব 

চষে নিপুণ বাঁপিগন্পেহ শ্মতুল্য। কিডুতে ততোম ব কাথান। ছ'ড1উচিত নয ।» 
“বমি ডু ডি) 

পাখাখ ফচ 1 

স। 210৮৭ বাঁ” নাঁ াক"স পাঁবান চে! কাছ ।' 
৪ বান এল ২ বর ২ 

« »[ [কাঁদা সনি 1 এ নিটন ১ আদা চাবলি দোবন।” 

«এ. 1৮ শ শন এস গাস শি দিউবাউটব কাছে একখানা 

চিঠি পভ | এপ ভব 17 শি শআমা। $ ৯ কব লোগ।ড করব ছেবোধ ভবসা 

দেন । প্রতিটি তিতি বক্সার কান ৩ 1ম কাঝ ৬কখানা সীঘ চিঠি 

এস'হস উপ কাছ ণথাৎ ১ এন (তল কাশনাতদ। এরোলণওনস্থিত সান্ত। থে 

বাণ (না (ঘন নশ্চিলাল। শাউছ নামী ব্যপ্তিত্র বাছে একখানা 

পিচাপত্র৪ তিনশ এ থাতম জড়ে (দোহা । 

পাস্তা সারা দন ৮ঘ টন শম্ণর সমধ খাওধ'পু জন্টে ম| গটি-ভত্তি 

এ বৰ আমাকে দ্িবেছিলেন । আমাৰ যাত্রপখ ওয়েলি'টন , এলিসেপ দ।ক্ষণ 

পৃরে বহু ধণ্বু “ক আবস্িত, দে ইপগুশান অধ্যুষিত এপাকাণ সীমান্তবর্তী 
সামনা কাউন্টি ছাডিতে যেত হ | আমাকে শুধু পাণাতে হখেছিল » বাভীব 
আবহাওঘ। হতে 5 ভয়ে ব্ছ দববতী স্থানে নজ চেষ্টাম মানুষ হবাব স্থষোগ 

আমাকে নিতে হয়েছিল । 



সকানিকেন প্রবাসযাত্র 

ণকদ আমি ও মসেস ক্রাইসলাগ নিউ নগুনে গিয়ে ইয়েল ও হ'রভান্ডর 

মধ্যে নৌবাঁবাইচ দেখি, তখন আমান অতীত জীবানব বঙ্গ চিন আমার 

ম]নমনেত্রে উদ্1সত হযে উঠ , অথ কেউ এন সাঙ্গী ছিল ন)) আমিই শুপু 

এ ক জানতাম । পাখ ভ+ধ মিশিদ কাল উপকথা বণিন পুবণ + পিপগ্তাণপলার 

শা আমান উপশ্িত হষ, ল্কিক্মণ বল শ্ুত্য ন| কপাণ জন্যে কে ষেন 

আমার «হ্যা? কবে গিলে 

আমার প্রথম বিপাদব যত কানে আমব। নিউ লগুনে গিল্মছিলাম। 

“বোতটি? দেখান চমৎকার, সাদ প*-বপা, মভগনী কাছে সপ ছ রেখস্বিত। 

নৌকা বাইচের পণে আমব। নৈ* হা7 আব নাচা ভন্যে গ্রিস হেগটপ্ল 

যাই। মনে হলো, সব " কসেবাঁতে মেন নতি কলোচ্চ। ভোটেলে 

সিডিগলো পুক্ কাশপিঢে মাড় ৪পলে পিক পপ যেগ।নে শেষ হবেছ) 

সেখান হাত শা৮বার হলে যাখাপ তিক আগে মিসেস থাঁইসলাব আমার বাথ 

স্প্শ করলে] । 

“দ্যও ছ্য।+, আরবান ওহ পশ্বী9৪ড1 পাক চলগ্লা লে।কটিকে ছা” । 

ভে। ম্য।বমাহন না? 

ঈম্, ল(শ ও পীতা'ভ আন্পার অস্পগত।ণ গাঁগকপ্বে মাখা কখ না তেখীব 

( ইঈষ্বোন ) দিকে আমীণ প্রথম “জব পড়লো । দেখলাম, গেথে স্থিবান্শ্ঠব 

ইলম খে, গলকাপ ৭ লাপমুখো ব্যক্িটিই আমাধেব জে! মাঁব্মাহন। বাঙ্গানে। 

নেব না তন্ন] পথন্ক আমরা সেখানে দাছয়ে এইপাম, তাবপব “হা, জে। 

নাকি? 

লোকমুখে প্রচলিত একটি গল্ের নায়কা, গহবর্মনপুণা। কি সবক্ষণ 

পরিচান্রিকাৰ কাজ করতে হয় আ্াব্ধ বোনরা। আদর যত্বে লালিত, কিন্তু এসত্বেও 

রাজস্ভায় বল*্নৃত্যে পারদশিতা দেখিয়ে সে রাজপুত্রের হৃদয় জয় করে নেয় । 
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“ওয়।ল্ট যে, আরে! ওই যে ডেলা নয়? 

যে-এলিসে অ।মব। সবাই মানুষ, সে-এলিসেব ( কানসাস ) কথাই আমাঁদেব 

তিনজনের মধ্যে চলতে লাগল। শেষ অবধি অকেষ্টা দলপত্তি আমাদেণ 

আলাপ থাঁমাবাৰ গে তার ভাতেন লেটেন দিযে বাজনাঁব আসরে ক্রমাগত 

£কতে লাগল, আর জোঠকে বাধ্য হখেই ভেখীটি তুলে নিতে হলো । কিন্ত 

এর পব ঘণ্টাব্ন পথ ঘণ্ট|। আমাদের মপো কত গালগণই ন। চলালা ; স্মরণ 

হলে, জে। ও অ।মি পশম অঞ্চলে খুরে বেডাজ্ছি। ছুস্জনেই যষ্ত্রবিদ, দ্ব'জনেই 

বাজন। বাজাতে মশ্যস্ত, উভখেই মালগাডীতে ঘুর ৫বডাই, আগ উ৩য়েবই 

অর্থ-সহ্থট। ক।জ খুজতে মখশই আমার অন্ুত্র যাবার প্রয়োন্গন হতো 

তখনই মামি মাল-গাডীতে চডে বপতাম। চ।কবি খোক্জার মজাটা আমি 

জানিনে, একথ। কি কেউ মনে কপতে পারেন ? 

'দঘালে গো কয়েক ছবি টার্খান, আন কক্ষটিও উজ্জল। কাটাদ|গ 
আব গাচডে ডের লাণিশ নগু »য়ে গিয়েছে । এর নিচের উয়ারাটির খুব 

সামনে আমি দাড়িয়ে আছি, জুতোন ঠোকবে ঠোজবে ওন বাণিশ একেবারে 

শষ। সানু! ফে “লপথেৰ ওযেণিংটনস্থিত ( কাশসাল ) হিভাগীঘ মাষ্টার 

মেকানিক ক” বাকি, এট। ভাই অফিস । “দশের কাছাকাছি একট! 

ঘর্ণীফমান চেষাবে তিনি ভপপিষ্ট। তিনি আমাৰ পরিচয়পত্র পডলেন। 

তাঁর দাম শেউিড। ত।ব শিশু বঞতা অ মা কীঁছে অদ্ভুত ঠেকল, মনে 

হালে। বিদেশী। পরে আমি শুনেছিলাম মে তিনি জাতিতে ইংবিজ; 

শান আর যুবক নন। তাপ এক ধবণের গ।লপাট! ছিল, আমর' বলি 

“মশাপী। 

মিঃ নিউবার্ট লিখেছেন তুমি একদরন ভাল যগ্্রবিদ |” 
“কথাটা ঠিকই 1” আমি জানতাম মঃ শেবউড মিঃ [নউবাটেব অধীন । 

“তোমার বয়স তে। খুবই অন্ন, অভিজ্ঞ বিশারদ যন্ত্রবিদ বলে মনে তয় না। 

ব্রন কত হলো ?, 
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ঠিক তখখুনি জ।নালাব বাইরে ইয়ার্ডে লাইন বরাধর একখানা ইঞ্জিন 

ঘণ্টা বাজিয়ে সপবে চলে গেল » তাঁর কথাব জবাব দেবার সময় উঞ্জিনটিন ওপর 

আমাব দৃষ্টি নিবশ। ছিল। আমি বললাম “তেইশ |” আমার সত্যিকারের 

বয়ম এব চেষেও দশ মাঁস কম। 

“তেইশ বছরে বুঝায় না যে তোমা যখেক্ছ অভিজ্ঞতা হয়েন্ছ । হ্ালব 

বসতে পা ?- সন্দেহের স্থবে মিঃ শেপউও বললেন । 

হ্যা) শালবের কাজ পারিই তেমিং নিউবটেৰ এ্রবোজন 

মিটানো। চলে ।” 

মি, শেবউ৬ আমার উপর চাথ পুলিযষে শিলেন, যেন তখনণ পুর। 

বিশ্বান হয়নি । 

“ম্থ (ব্রেকেণ অংশ নিবেষ ) আর পিকে) । কীলক ) বনাতে পান ?% 

ইঞ্সিন মেরামত ৭ পলীপ্গার পর্ধে সশাল্পই এটা আন এবট। শিখু ত স্জএক্ত বাঁজ। 
“হয হু পাগাতে পপি |” 

“তোমাব ব্যস তে খবই কম, এত৩ট। মিজ্ঞ বণে নো মনে শন নাঁ। যাই 

বল, একাবখানাষ তোমার চেখে “বশী বয়সে লোক আছে । এপ কঠিন 
5 গুকত্বপন কাছে । শা তাঁদের উপর দিতেন অমি নার | ভল্ন (মঃ 

নিউবাটেপ শপাঠিশে আমি ০তাম।কে কাজ পাগ।চ্ছি । শিক্ষণন বীশপ মেফাদ 

উভীর্ণ যগ্ববিদদদেণ (০01111165111011-1100112)1 ) আইনের তিনটে হাব 

আচে * সবচেয়ে পনেপদেো জনো ঘণ্ডায।় সাটে সালা সেণ্ট। আপ পব্ৰ 

শ্রেশব জগ্চে ঘণ্টায় পঁচিশ সেণ্ট, আপ শিবেসদের জগ্তে সাঁঙে বাইশ সেন্ট 

বর।দ। লেদ্র কাজ জান! ঘেঘব লোক ওষেলিংটনে আর9 কাজ শিখতে 

চাষ, তাদেব শেষের হার অনুযায়ী বেতন দেয়া হয।, 

"আমি তো শুবু লেদের কাজই জ।নি না, আমি ষে চৌখস যন্থববিদ 1" 

“দেখা যাবে কেমণ। তোমার মাইনে ঠিক হবার আগে তোমাকে হগ্তা 

ছু'য়েক কাজ করতে হবে|” 
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“উত্তম । ছু" হপ্নাই কাজ কববো। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মাইনে না পেলে 

আমি কাজ চাইনে ।” 

“যুবক তো বেশ ছুধিনীত।৮ তার কাছেই তার একজন সহকারী বসে 

ছিলো। তিনি তার পানে চাউন্লন ; আশ। ছিলে এ ব্যক্তির চোখে শি 

বক্তবোর সমর্থন মিলবে । 

“ন»ত।না। মামি শুণু দক্ষ যন্কনিপ 1--আমি ঘোষণ। কবলাম। 

মি” শেবুউড এক হাতে গোঁষে ভা টিন, মনে হম [তিনি হাসি চেতপ 

গেলেন ১ গাহোক, তিশি আমাকে জেনারেল ফোগম্যান ব্লিহ্টেৰ সঙ্গে 

দেখ] বকে পলাশ | হব মামা যাগ)তা সম্পর্বে ধসব প্রশ্ব কণা হলো, 

ভাতে আমার আন্সসম্মনবোশ খুব ম্বা লাগলো । দেশে সবাই জানতে। 

আমি সত্যিব প্পণ পক্ষ মেবানক "অবশ, এপিংনন কারখানায় ক।টামে। 

৪ বধ 1 মতো “কীন শুক ভব ২০ আরাবার ব্যবস্থ। চিল না, কিন্ত জটিল 

কাজি করব।ন যোগ্য ত। "আমার (েখানেও প্রমাণিত হয়েছে। সম্ভব দে 

সমঘ নিজে যোগাত। সম্পর্বে স্বাম € াৰণ। একটু বেশাই ছিল কারণ আমা 

মন হর, সেপিন আমর ভাবভাবে ক্ষেনাবেল ফোরম্যান মিং হাট আমাকে 

কূল বৃ্ঝছিলেন। 

' এতে শালব বাস পারি ভ। করাও এ ভাটা কাজ আছে, ছ্যাখত |? 

তিনি বডো অ।$ল দিয়ে এবটা ইন দেখিষে দলেন। স্টাণ্ট| ফে রেল কোম্পানী 
যন অতি আখুশিক ইন কিনেশিন, এটা তাব অন্ততম। অবশ্য, 

এজাশীয় উ্জিনেপ সঙ্গে পবিচয আমান আদৌ ছিল না। তলু আমি 

কাজে লেগে গেলাম । শ্বকতেই আমি “পোট মার্ক গুলে। খুলতে লাগলাম । 

কিন্ত অর্নক্ষণের মধ্যেই চবিমাখা হাতে হাট আম।র দিকে অধৈষ হয়ে ছুটে 

এলেশ। 

“না, না) সব খান থেকে পোর্ট মাকগ্ুলো তোলবার দরকার নেই । কালও 

আমি এগুলো খুলেছিলাম 1” 
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জবাব দেবাব আগে আমি ইচ্ছা কণেই আর একখানা বাম্পাগারেব ঢাকনি 

খুলে ফেললাম। ঝটিতি উত্তধ দেবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্ধ যখন মুখ 

খুললাম, তখন বেশ অ'যাস করে বলল।য, “হ'তে পানে, মিঃ হাট ; কিন্ত এসব 

'ভাঁলব বসাতে হ'ল পোর্ট মার্ক গুলো আমি তুলব ।” 

শিক্ষানবীশীর পরবতী সময় বুদ্ধ আর্থাৰ ডালি আমাকে মে গবামশ 

দরি়ছিলেন) ») এত শীগণীন কললবাণ নয়। তাৰ উপদেশ আমার হদষে 

শভীন্ভাবে দাশ ক্োটছিল। 

আমার ধিক হার্ট নিনিমেষে চেয় লইটনেশ | অতীতেন কথ যা? যনে 

২চ্ছ, তাতে তাঁকে দোষ দিইনে। আম বন হাঁবভাব শিশ্য়ই জেশাঁপণেশ 

ফেরম্যানেব ধাধিত্বপুণ পদে অধিষ্ঠিত শার্ক্তর কাছে অগ্রিষয ঠেকে থাকিব । 

হোক হাট ব্ামাটে হশ্বিত্ধ বল বড ন্চ পা ধেলে ৮লখাশার পব জনৈক 

সতকাদা চুপিচুপি শামাকে বশলে, ভি নিচে পকন্ধ এসল ভীঙুন লসাতে 

পাবেননি। ক।ল শি চেছ। করেছিলেন ১ আপনার পক্ষ ত। মাচা এল চেনো 

এখন আপনার শপ কাঙ্গটি চাপিণে পেন্য' হয়েছে | এখন তিনি আপনাকে 

আনকোবা প্রমাণের চ&| করছেন ।” 

৩1 তাত /৮ 

তাখপন মাম সেই সাতনে তন্ন তন কার সন পেখলাম। ্্যাবেতে 

( ইঞ্জিনচানকের তন্য নিদিগ্ত ঘেব(ও জাখগা) আগাম গুটিবণ্যব পয়া ছিশিজ 

আবিদ্বার করপাম ১ কিন্ত লেশাবেল উণ্ট| পিকে খখন পজব পদ্দল, তখন 

দেখলাম যে €কায় ডাণ্ট সট থেকে একা । ছিপি (পরাগ) উতাও হণ্যছে। 

আমি ছিখ্রের মধ্য এটা ভাপ পুর দিলাম, আব ক্যান থেক চশে আসার 

সঙ্গে আমার ঠোটে উষ্ৎ শাক হাসি খেলে গেপ। তারপর্ধ আমি 

ভালবগুণোকে খাপ ফেললাম, এগ্তঙ্গোকে শাল কবে দেখে শিষে আব! 

ধ্ধাস্থানে পাঁখলাম। ভালবগুলোব অবস্থ। বেশ ভালই ছিল, আমি জানতাম । 

ভালব বসাবার কাজে ঘে স্ময়ের দরকার, তাঁর চেয়ে কম সময়ে বে'লাগ' থেকে 
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ড্রাইভ হুইল" খুলে ফেললাম । এর পন আমি হার্টের কাছে শিয়ে বললাম £ 

“আব যে কোন নয়। কাজেব ছগ্য আমি তৈবী।+ 

“কী বললে?” তিনি গঙ্গে উঠলেন। 

“ভাঁলব বসান হযে গিষেছে ৮ 

“ক্রাইসল।র, এই অল্প মনেই & সব ভালব জ্সান হযেছে, একথা কি তুমি 
বলতে ১1৭?” 

হ্যা। হালন তুলে নিন ১ দেখবেন, খাসা খংমছে |% 

“।ললের কাজ জান, আমাক ন! এশকম একটা কিছুই বলেছিলে । 

৬াল--” 

“সত্যিই ততো, ভাপাপর কাক্গ জানি । আপনাকে বলছি যে এ ইঠিনটা।--৮ 

“এশইসল|র, ইঞ্জিনে আগ্তল দ্েবান পথ খধি যথাবীতি এঁটে গাড়ী ন। 

টানে, শানে জেনো, চাকরি শানে না) 

“কয়েকটি গাদাৰ সঙ্গে হঙিনউক জুডাদন ১ দেখাধেন, টেনে নিরে যাঁবে। 

আমান স্বর কোন কাঁজ কন্বার আছে ?' 

সন্গ সঙ্পে ইহিনে মান দপ্1 হণপো, আমার ইঙ্চিনটা আমার 

ব্ণণগুযাগী গাটী টেনে শিষে চললো । কিছুক্ষণ পর শেব্উিভ আমাকে ডেকে 

পঠশলেন, ন্ঘার 'লাম।কে হান সম্পরকে জজ্ঞাস[াদ করলেন। হার্টের কাছে 

সামি কেশ গোপন হখ। প্রকাশ কবিশি * ল্ম্ধ মাণার মেকানিকের কাছে 

আমি ছিপিপ কথ| বশলাম। তিনি টিপেটিত। ভ।সলন ১ তারপব আমাকে 

এবার বেকেপা? কাজে ল।গিযে দিলেন । আমি সবচেয়ে বেশি বেতন পাবার 

যোগাওা "অঞ্জন কন্প।ম , কিন্ত ছুত।গ্ে বিষব। কিছুকশ আমার আচরণে 

দুবিনীতই খষে গেলে। | 

এলিসের চেন্ম সায়তনে ওয়েলিংটন খুবই বঙ ১, আমি নিজেকে সন্থরে বলে 

মনে করতে লাগল'ম। চ।বপিকে নত্বন নূতন জিনিস, দেখেই লোভ জাগে। 

যা হোক,বাঁডী থেকে বহু দুর বিদেশ বিভই-এ জীবিকা অর্জনের ঘে আনন্দ ছিল, 
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তা শীগগীর কান হযে এল, আর স্বাধীনতার মাধুষও তেমন রইলো না। 

প্রথমেই আমি নিঃস্ক্গতা বোধ করতে লাগলাম , গৃবিধুরতী আমাব মনে 

জেগে উঠল। মামান কৌন বন্ধু ভোটোন হোটেল বাঁস৪ ঘেন্না করতাম, 

ছু'মাইল হেটে কাবখানায় যা ওয| কচিবিবোঁধন , আব আধাধে বক্ষিত নৈশাহাঁব 

করতেও আমার ঘেন্না হতে।। এপিসে বাতে কাজের সময শুপু আমি খাবাণ 

পাত্র সঙ্গ নিষে যেতাম । দিনৰ (পল। কাজের সম্য, দুপুবে সব সমগই বাডী 

যেতাম , আগ মী'প হাতের অপুণ পান! আকগ ভোজন কণতাম। আমা” 

হোটেলে পরিচারিক। খাবাব বে 51 নিন্স স্তাপ্ত উইচেপ পক 

আপেলের জোলো পাঞ্ছেন বেশে াদডে। ১ ম্ামাব মূ দেখপে বীখ্মাই না 

তাঁব হতো । শপ বসে মান হতো ভেিবীটি (বা ) পঙ্গে নিয়ে এলে 

হয়েলিশউনের ন্বাছ। বাদক ৮লে যেগ (েশি।  ফেতে।। আ।ব।ব এঁটে থে 

মানিশন, তাই েবেই আনন্দ হতে আটা সুপ বসে বাস বাডচযাঝাথ কখ। 

ভেবে মুশগ্ুপ থাক মূ। 

উঠ্িন মেবাম্হী কারন বাহনে (বর বাল্।ন উপব পাতা বাছঠেশ উপ 

বসে ঘাকভাম , দানার কই ছুড়ো হল উপব িন্তস্থ, আবহ ছৃনট] 

5দেণ মধা দিস আলগেছে প্রনশ্বিত | তা পরব আমার চোর ঠিক সামনে 

নিশল এক পণ্যুগল ৫পসে ঠাপ, আমি সঙ্গ হরে উঠভ।ম। ৭-পদ 

জোদা আমাণ ম্বভান। পয ববহা বব] প্রিন্স । কাকখানায় এর চেয়ে 

বিশাল লপু আআ কাক ছিপপশা। পদে) ০স ৬ ফর ঠিন চাব উর্চি লে 

আমাব মলে ভাত। আমার মাথার কিআগ ভাগ তান মুখের প্রা 

সমান্তবল ছিল । 

“ক্রাতসঙ।ব, সিগ।বেড চাই ?7 

এই বগলা রমেকারের মনটা পড় কোমল । সিগারটেব প্রয়োজন আমান 

অবশ্যই ছিল। দে আমাকে কাগজ আগ দোক্ত। দিল, আমি দ্রুত পাকিয়ে 

সিগারেট তৈরী করে ফেল্লাম। 
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মিগ।বেটের প্রথম টানের ধোঁয়! আমার ফুনলফুলে পৌছুল বলে মনে হলো 

আমি আবার ধেযা বের করে দিলাম । তরপন আমি মুখবিরভি কনে 

মাথ।ট1 একদিকে ব!কলাম ১, এই সঙজদয দৈতাতন্য লোকটির মুখেনন দিকে 

দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্ট। 

“তে।মাব সিগ'বেট নেই, এ কেমন কথ। ?--সে শুধাল। 

“পর়স] পেই”-আমি বললাম । 

“মিগ। বেটেব দোক্তা। কিনে শা” সে পাম দেয় | 

“সে রকমের মিগাপেটশ ভো আমি ব্যবহাপ করি । কিন্তু মাইনেন পিন 

ন। "বস! পণ একটা নিকেলও আমার পকেটে আপবে ন।।৮শাআঙমি 

জানালাম । 

মঙ্খ মুচকে দাঁমি হাসি প্রিন্সেব মুখ ম্ধব হাসিতে উবে ওঠে যেচে 

সিণাপেট শ9ষ। অপ্ছন্দ, কিন্ত সে ধখন নিক্জে বেচে আমাকে একট। 

সিগ'ধেট দিল তখন সে আমার ব ন্ধব হয়ে উঠল। এপ পর থেকে ওয়েলিংটনে 

আম ও প্রিন্স বন্ধু লে গেল'ম ; একজনকে ছাঁড" অন্োর চলতে। ন।। অব্য 

অবসব সময়ের সাগী শোটাষ আমন সেড।গ অনেকও। ভাল হয়ে উঠলে । 

কিন্ধ ঠাটেলেব একঘেযে আকর্ষণ*ীন *|নার আম'র দ্বণাব পস্তই হয়ে বইলো। 

একদিন কাপখানায় দণৈক সহাগভৃতিশীল নুলুদ কামারের কাছে 

অভিযোগঢ! জানালাম। খাবে সে বল, "শাপ কথা, আমাঞ্ বাচীব 

একখান। খালি লন পড়ে খয়েছে। তোঁমাব দিনিসপত্র নিয়ে চলে এসো, 

আমাতণ সঙ্গে খ।কবে , তোমাকে পেয়ে আমার স্বী আর আমার বেশ ভাল 

লাগবে ।” 

তাঁনা উভয়ে খুব চমত্কার লোক . তাদে; যতো অন্রক্ত দম্পতি সচরাচর 

দেখা যায় না। আমাগ খর আর আহাবের জন্য তাঁর। মাসে মাত্র বার ডলার 

করে নিত। আর ভদ্রমতিল! তে। রীতিমতো! "ভাল রম্থই। আমার প্রায় 

স্খাুভব হতে লাগল | অবস্থা বাভীর খাবারের মতো খাবার এখানকব 
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নয়; কিন্তু হোটেলবামের পব আমার মনে হতে লাগল যে শুধু আহাধই নয়, 

সারা পৃথিবীরই যেন এক নুতনতব শ্বাঁদ আছে। তবে আমাঁব ভাল লাঁগ।র 

সঙ্গে সেই বিশালকাষ প্রিন্সের ঘথেষ্ট সম্পর্ক ছিল। আমাদেপ কী প্রাণ খোলা 

হাসিব ফোয়ারাঁই ন। বইতো। 

কিন্ত বাডীর অন্থে আমার মন কাতব হলেও আন্মবিশ্বীন নষ্ট হধনি। 

কারখানাব সস্চেয়ে ভাল বক আমি করছিলাম । জানতাম, ইঞ্চিন মেশামতে 

আমাব দক্ষতাব জন্যে কত, বাক্তিপ। আমাব ওপব খুশ। সম্ভবত, এ-কশণেই 

আমার মুল্যবোধ নষ্ট হয কিগ্ু এন চেয়েও এুহপুর কারণ হিল বলে আমাঁগ 
মনে হয়। বাড়ীর শ্রঙ্ছল+নেখেব পপিনতে আমাৰ আগ্র সংযম তখনো গে 

উঠেনি । এর অভাব *৬লেই মান্সষর বিপদ হতে দেবী হয় না। 

ওযেলিংটনে সর্ব সেল দল্দ এসেছিল , এমন কিছু বড দল শয়, তবে সাবস 

বটে। একদিন বিনা পথসায গ্রদর্শশীন শ্যবস্থ। ল্ম। আমাপ ৭ ক্ষাবখানাব 

৬ননখাঁনেক লোকের সআর্কা'স “দখবাব ইচ্ছ| ঠ্য়ছিল | কিন্ধছুটি নিতে ভবে 

তো! সকলে মাল আমকে সু'পাঁতস্থিব বলো। এক খণ্ড গ্তাৰরাম হাত 

মুছতে মুছে 'আমি বিল হার্টর ক'ছে এগিণয় গেলাম। ভাকে বিয়ে 

ব্লল'ম যে সারা দেখবার ভন্তে দশ কিছুট। সমণ ছুটি প্রয়োজন 

হত ছুটে উড করে লাশমে ষ তিনি আমাক দিকে য়ে বহালন। তার 
গেধেণ একশ স্বভন্বত /ব পওতে পাঁগশ বলে মনে তলো। ছা'মেকেগ্ের 

সঝো হিলি জলে উঠলেন। 

“তোমাদের মাথ!ঙালাপ হযন্ছ বলি হলে কি 2 ন।, শা না? 

সঙ্গত কাছ ট।সভীন ভষে পজে্ হাট আবোলনাশাল বলতে 

লাগহলল। অন্ধেব! হালি বঞ্ঞতব্যের যেমব আশ শুনতে পেল না, ত।” তাব 

অধেবান্ম(দতুল্য হ'ব ভাবেই তা৮ কবে নিল। কাজেই, যখন আলোচনা 

ফ্ল।ফল তাদের গোচপ করনে গেলাম, 'তখন সকলেই অপমানিত “বাধ 

করছিল। আমাদের মধাদা ক্ষুপ্ন হয়েছিল , আমি এখন এর কারণট। আবিষার 
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কনতে পেরেছি । বস্ততঃ মানবের অন্যান্য মানসিক বৃত্তির চেঘে আন্মপন্মান- 
বোবরূপ বুভ্ভিট। অনেক বেশী গুকত্বপূর্ণ । ভাটকে দেখিছে দো মক্জী কেমন, 

দখিস্য দোঁন। 

সকলে 'আমন! হাতপা খুলাম ওভাখল নি নন, ভাপপর হন হন কবে সহবর 

দিকে চললাম। বিন্ক আ শম, এই সার্াশ 1 গণ হাতী, ভাড আর রূপসী 

নাবী ন্য়* ছিল, সপ কিছ আজ আম মানদি (নই | তবে একখ!| মনে বযেছে 

যে আশি এক পণ্ড পাণবেধ উপর দাড়ি চিপ্ীম) অর একটু কম বোকামি 

বখলে ভাল হ-% ধশে সবক্ষ* মনে তচ্চিগ | মনে 55 পাশল ঘষে, বিল শাটের 

(৯ আব৭ বেশি কিছু আহি পেছন ফেলে বেছে এসেঙি । আমি যন বেল- 

কাঁবখাশ।ই ত্যাগ করেছি । কলন। কণ। যাক) আটিলন্, ০ে।পেক। আগ? 

মাগু।ফে রেল কোম্পানী মুন্তাগ্ত সকল লোকহ কাম ৩75 সাকাস দেখতে 

গ্ুব করল । মনে আছ, কোচকাঁন ভি পবহিত ব্য বাধক-ণকে কী রকম 

ন1 নিহখব ার- ক্চিহান আব তাতে শ্জাব। সঙ্গীতবক্তিত মনে হস্ছিল। 

ছু” খটাণ মাধাই অম্রা অবলে কাবখান।ম যি গেল ম। মন্ত্র আমি 

আমান ভার অলটি হছুকে আটছকছি, দো কি-বুপদ| শেরউঢ পদ ল্থা পা 

খেলে আমাব দিকে এগিন্র অমদেন। ঘধি তিনি হাক ডাঁক করতেন, আমি? 

তাঁব প্রত্যতব দিতে পাবতাম | কন্ক ।তান তা কিছু করলেন না। তিনি 

অসম্ভব শান্ত গণ্তাব আপ স'যত বৃঠালন। 

“বুবাল রেলের চাকরি "বন বিচিন অভিজ্ঞতা আমাল হয়েছে, কিন্ধ 

আজবেখ মতে খটন। আর ঘটেনি । (তামা চাকর খতম কবে দেওযা 

ডাঁচত্। 1মাদেব প্রত্যেককে এখুনি বাথাশ্দ বপ হতে পারে। তোমরা 

তা জান, আমিও জানি। কাজেই আম য। কদতে পাঁধি, তা করে কৌন 

কল্যাণ হবে বলে মনে হম না। এটা এয করতে পারি, তোমরা তা 

জান ?--তিনি বললেন । 

“আজে, জানি ।” 
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“ভাল। তোমাদের কাউকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছি না। শুধু 

এ-আশাই করছি, যতকাল রেলের চাঁকরি করবে, এ ধরণের কাজের যেন 

পুনরাবৃত্তি না হয়।” 

কান্নায় আমি প্রায় ভেঙ্গে পড়ছিলাম ; অন্দর অবস্থাও আমার মতোই 

মনে হলো। আমরা জানতাম, খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছি। 

“মিঃ শেরউড, আমি দুঃখিত । এতটা বোকাঁমি হবে মনে করিনি । আঁমরা 

(ষ্তে পারব না যেভাবে মিঃ ভার্ট একথা বলেছিলেন, তা?তে ছেলেরা ক্ষুব্ধ 

হয়েছিল। আমি অত্যন্ত ছুঃখিত, মলে হয়, অন্ান্য ছেলেরাও আমারই মত 

অনুতপ্ত । গ্রতিক্রাতি দিচ্ছি, কখ খনো এজাতীয় কাজ আর করব না।” 

এদিক ওদিক মাথা নেড়ে মিং শেরউড চলে গেলেন। পে সময় কোন 

কথা নাঁবলাটাই ছিল তার পক্ষে পরা যুক্তি। 

আমার বাড়ী ফিরে স্বা গয়াটাই মা'র অন্রক্ষণের কামনা ছিল । ধীব।€ তাই 

চাইছিলেন। ইউনিয়ন প্যাঁধিফিকের এলিসেব কারখানয় আবার কাজে 

যোগ দ্রিলে কোন্ কোন্ স্থবিধা পাওয়া যাবে, বাবা তার সব চিঠিতেই ষেসব 

কথা বিস্তারে জানাতেন ; আর মা যে কত অন্ুখী, দেকথাই বোঝাতে চেষ্টা 

করতেন । কিন্ত এ ব্যাপারে তিনিই একা নন। আমি অবশ্য নিজের স্বাধীনতা 

পছন্দ করভাঁম; কিন্তু পরিষার পরিচ্ছন্ন পোষাকের জন্যে ধে।পানীর কাছে 

যাওয়া আমার পছন্দসই ছিল ন!। যে-খাদ্ধ পেতাম, কধন কখন তাও পছন্দ 

করতাম না। কোন্ খাদ্য ছে।ট ছেলের মুখে কুচকে, বাড়ীতে ম! তাই সব সময় 
রান্না করতেন। মা-বাবার অভাব, বাড়ীর অভাব, ডেলা ফর্কীরের অভাব 

আমি অনুভব করতাম। বিশ্বপ্ত পত্রান্ীপের মাধ্যমে সে অভাব মেটাতে 

চাইতুম । 

চরম মানসিক অশাস্তির অবসান ঘটাঁতেই যেন একদিন মিঃ ফ্রাঙ্ক মেরিলের 

কাছ থেকে একখানা পত্র এল; তিনি তখন মাষ্টার মেকানিক । আমাকে ঘণ্টায় 

ত্রিশ মেন্ট মাইনের এক চাকরি দিতে তিনি চাইলেন; এলিসের কারখানায় 
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শিক্ষাপ্র।প্র সেরা ষস্ববিদকে যে মাইনে দেওয। হয, তাঁর চেয়ে তিন সেন্ট 

বেশি । কাজেই সাস্তা ষে"র কারখান।প চঠকরি ছেটে দিলাম | মিং মেবিলের 

চাকরির সত মেনে নেন্য়াৰ সা্ সঙ্গে বেলেব পাশ এসে গেলো । আঁ 

বিদেশে অর্থন শকাবী মন্ধান সবৌৎ€ খাদ্য পবিতোধ কবে ভোজনেক জন্তে 

[ডী ফিরে এল। 

এসনকার সপ চাঁকলি নৈশ মেক শিচ্ন ১ অথাৎ রাতে আমি কর্ীব্যক্তি | 

রেলেন মে "মৃতী বাখানার “চমপাচাব মধিম “থকে নতন ইঞ্জিনের জন্ব 

তা ক7৮ ই ঠোণা বাণ অসত। যখন ডাব আসত ভথপ বেরাবাকে দিয়ে 

ইঠিনব খালাসাকে ভাকান। বালে আপ্তন দান ব্যল্থ কশও পাম্প 'তবী 

চি, ভাপলাক জনাতা,প1 লন" ছি নিশি ফান প শলীহাহী সেন টেনে নিযে 

+*স। জন্বাইতিন তে কবে শাহ ৫৮ল আহত দাজিখ | ভা? ছাডা অন্তরূপ 

একট দ” ২৪ অন্ত ণ হা পট এপস ট্রেশ টান আনত, 

স্াে মেশমানা বান 5৮ হত) শি (8 চমা | খশাল ব্যন্স্থা আমাকে 

পল * লহ | কাপখানায “খানা 1৬ 7ল এট “নট| কাজেন ফিবিষ্তি 

প্খ।+ এ1৩ 1ম প্র ত)র হঠ্িনণ শব গাছ ৮» লগে আনাখ পর তার 

হ4/ন্ন মেব।মন, (বল বোল মে ব নিখাদ ঝ।দা আর এয়।র-ব্রেকেব 
সামন্তা বিধানের কতক পু বড) ৩ওণত [শবে বাখত। আমাৰ বাবার 
পম্প একট! পি।খ «প। প্রায়াভন | পাব ঘন দেনে আনান চমৎকার ক্যবস্থা 

তিনি ববাতন এজন) ত।1 হাঁতনে বর ৮২ শ্যনতম যঞ্$ নেস্র চেষে বেশি 

কিছু বনার প্রযে'জন হতা। প্রযাতান একথাই 2শিয় লিখতেন £ প্ট্রাক 

ও ড্র ই%* বন্রঞ্লোতে ভেণ দিতে হপে।” কেউ “কউ তাকে দ্বীকে 

“তল দেব্রু হ্যাস্ক”? বলতে|। 

মাত্র কমাঁস হল বাডী এসেছি , বিন্ এই শেতন্ আবাব চিত্তে অশান্তির 

আগুণ জলছে। এধিকে * লিংটদ থেকে আদার পর আগের চেয়ে এলিসকে 

ছোট্ট সহব বলে মণে হতে লাশল। কিন্তু অভিষোগ করলেই মা কাদতেন, 
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আমার অভিযোগের অথ তিনি বেশ জানতেন। আমার মনে হতে লাগল, 

ডেল! ফকার ছাঁডা আর কাঁউ”ক মামার মনর কথা বুঝিযে উঠতে পাপিনি। 

আমি উচ্চাক|তক্ষী একথা তাকে বলতে পাণনীম , আমীর কথায় সেও মাখা নেডে 

সাল দিত। সাহসে ভর করে একথা ৪ তাকে বলল।ম যে, কোন পা কোন দিন 

মাস্গাব মেকানিক তবাব ইচ্ছে আম নঘছে | অব্শা, এই ব্বপ্ন সপ স্বান 

ভাগে আমাকে গ্রচুব শিখতে হব-এসত৩ উপশক্ধি কনেছিপাঁম। কাজেই 

বেশি অভিজ্ঞতা জব জন্তে জামি বদ ক্ষাগাষ যেত েস়্ছিশ ম। 

অধিকাংশ সময়, আব এমনকি নিজ মনেও শিখা, জম্পর্বে আমার কোন স্পত 

বারণা ছিল না। কিগু পরিশে্য দেনশাঙ যাঁবর পাশ দিত অভাবাধ 

জানিয়ে আশার চাঁকাদ /ছহুত পিল ম 

ছেদ একট স্ুযুটিকশ,) আগ ও৬1-অআ শপ মনো জভিয় বল্মাকটা 

ক্যালিপার ও একট “গার? জা্গ শিশিম মা যে থাঁবাবের” বাণ 

দিখে ছিলেন, তা আব কিছু কাঁপডস্চাপক « নঙ্গ নিতে হলো একটা দবুঃলু 

নকপ চামডাঁন কেমে আমার রূপোএ ভ্বো্ট (ঢল) পুবল ম। ভাব ঞযাধাব 

লবগকম একঘেসেমি বজন করতে আদি কঙসণবনল্প। প্েশভ্রমণে প।তের “পশায় 

রব 7ক? আমি বালাশব হ ভা বাব্হাব কবল ম। 

ডেশশার কলবা 2 আগ সাদাশ বেলনয়েব কান্খ।পায গাবদি একড। 

জ্ঢল। জা“গাটা আমব পছন্দ হযণি » এহা বাণ 0ো।কজন বেপপ মা আব 

বর্বর । যে/কাণপদিন সন্ধায় যেকোন প্খন্তাণ চশবাণি সময় ভীষণ দশন মাতাল 

একটা শিকল (মণ) ণ| ভাহম এব (১ পেট) জ্ম্য হাত পাত 7। ঠোট নে 

বিড পিড বরে তার। অগফোগ জান।/ব্একন্ত চোখে চদনিতে দাবী ডচ্চাবিত। 

মা-বানা যেদব নো'বামির আশংকা কখোঞ্লেন, ডেন্ভাবে তা সত্য পপিণ 

হবাঁব সম্ভ।ন্প। উপস্থিত হলো । কাজেই হ৭1 ছুই কাজ কাই চাকরিতে 

ইস্তফা দিল ম। 

আমার পরব্তা লক্ষ্য ওয়াই ওমিং-এব শায়নে। এবার আর রেলের পাশ 
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লয়। ইউনিয়ন প্যাপিফিকের জনৈক কপণ্াক্টিরের সঙ্গে আমার দেখ; তাঁকে 

বললাম £ অমি হ্যাক ক্রাইসলারের ছেলে। 

“গ্যাখে। ছেলে, তোমাকে বিন। পাশে যেতে দিতে পাবি না। আমি 

ছুঃগিত। কে কখন দেখে ফেলবে, বলতে তো। পরিনে 1৮ 

“না, শুগন।; আমকে শিষে যেতে হবে ন|, শুধু আমর ভেবিটা (টুবা )। 

শায়েনের ইধিল মেবামভী কাদখানাধ এটাকে রেখে যাবেন 

ভাঁল। ইচ্জ। বখলে তোমাব স্থাটপেশটা এ আমাকে দিতে পান ।” এতে 

ব্যাপাণ খেজা হয়ে গেল। মামি ইবাডে পারচাবি কদতে লাগশাম । এখানে 

একখান। ভাগ ণকে মালবাহ] গা! টীব সঙ্গে ভ্বুটে দেওয়। হলে।। গাড়িগুলোর 

কয়েকটি কাম ছিল খ।শি। একট। কাম্নাল দবজ! ছ'সাত ইঞ্ষি বাক 7 এতে 

বুঝলাম, ভতবে যাণী খানে । দবদাট| ধাক। দিনে খুঃল দিলাম রেললাইনের 

'আগ্ুপিছু গত চোদ বলিথে নিলাম, আব তাঙপর ঠিতদর গলে গেলাম । 

দেখলাম, 0-তণকান মেঝেতে জন ছুঘ গাল পাটা গুধাল| নোক কৃঞ্চলী পাকিয়ে 

পয়েছে 1 একজন খেকে উঠে বললে, “পপজা যেগানে ছিল, ভেস্সি রাখ ।, 

ঝটিতি আমি দড। ঠিক কবে নেখে মালগ।চার দেজজাচল ঠেসান দিয়ে বললাম । 
এ ভাব শুক হলো আমার যাত্রা। 

শায়েনে পাবধামি আব বনিংসেণ অনেক কথাই এখন আমার মনে নেই । 

এমন জায়গা, এবং আলে। বু জগঘগাষ আমি লাভ কনেছি। কখনে। কখনে! 

হ্থখোগমত মমি স্থানীয় ব্যাঞ্চ বাদক দলে ফ্গে দিতাম! লাপামিতে ভাল 

বঠিথে দল ছিল । যট। মনে পড়ে, (সেখ।নেই ছে মা।কৃমাহনের সঙ্গে আমার 
প্রথম পরিচয় । আমগ। উতয়ে কিছুক্কান একসাখে কাজ করি, তারপনু হয় 

ছাড়াছাড়ি) আবার সল্ট লেক শিটিতে তার সঙ্গে দেখ! । 

সেসমযকার ঘটন্বলীব কান পযায়ঞ্মিক গ্থাতি আমার মনে নেই । খহ 
জায়গায় চাকরি আমি পেয়েছি, তব যে-চ।করী খোজ আমি করছিল'ম, তা 

পাইনি। প্রামই আমি কপর্দকশূন্ত হতীম। কখনো কখনে। ঘে আমি অভুক্ত 
৫ 
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আর ক্ষুধার্ত থাকতাম তার কারণ কিন্তু ছিল অব্যবস্থা। দবচেয়ে বড় কথা এই, 

সার! দেশময কাজের সধ্ধানে ঘুরে বেড়ান যে কিরকম যগ্ত্রণাদায়ক, তা” আমি 

আদৌ ভূলে যাইনি। আফ্রিকা থেকে জ্যান্ত পশু ধরে আনবাঁর উদ্দেশ্ঠে একট! 
অভিযাত্রী দলের ব্যয় নির্বাহের জন্তে আমি শ্চ্ছি টাকা রেখেছিলাম। সময় 

সময় আমার মনে হয়, কোঁন পুবানো শাখ।-লাইনের ওপর স্থাপিত একটি 

জলাধারের গায়ে আমার নামের ভর পি মি আগ্যক্ষরচিহ্ন খুজে বের করার 

উদ্দেশ্টে পশ্চিমাঞ্চলে একটি অভিধাত্রী দল পাঠান যায় কি না; চাকপ্ির 

অন্বেষসে আম কোন দিকে ছুটে বেড়িঘ্বেছি, এই আগ্যক্ষর গুলির সঙ্গেই 

থাকতো একটি তীরেন্ব চিহ্ন । ভর নিদিশ পাওয়া যোতো। এ তীবের দিকটা 

লক্ষ্য করলে। আমার পরবতী কোনও বন্ধু ওখানে এলে আমার গতিপথ 

কোন দিকে ছিল ত। যাতে বুঝতে পাবেন সেটাই ছিল অংমান উদ্বেন্য | 

(য-সহবে ব্যাগ বাজিয়েন্ দল ছিল, মেসহরে আমার ভেবীি ছাড়পত্রের 

চে£েও ভাল কাঁজ করত। বাঁজনা অনুশীলনে প্রথম স্বাভেই স্হরের সব 

ক'জন যুবকের সর্দে আমার পরিচঘ হয়ে মেত। বেশ ভাল নাচিয়ে আমি 
ছিলাম, আর মাটি পান্ভাম গ্রচুর। অঙ্গে সঙ্গ কারখানার আমি ক্রমশ 

বেশি করে কাজ শিধহ্িলাম 1 প্রত্যেক দক্ষ মেকানিকের সঙ্গে কাজি কপ্বার 

স্ময়ই আমি ছু ছি শিখেছি । হরেক বুকম ইঙ্িনের ক্-প্রক্রিয়া। 

কারখানার বীি তী ত৬ ক্সানার শেখ। হয়েছে । কিন্তু বুরকমের মাভষ। আর 

তাদের চেয়ে ঢের বড় কথা ওয়াপ্টার ক্র।ইসলার সম্পূর্কে আমারি জ্ঞান হয়েছে 

সব চেয়ে বেশি। 

পেদম্মু আমার সহিখুতার একান্থই অভাব ছিল; নিজের যোগ্যতা 

প্রমাণের জন্যে কোন কারখানায় লেগে থাকবার প্রবৃত্তি আমার ছিল না। কেউ 

আমার মূল্য না বুঝলে অথবা কোন ফোরম্যান আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করলে 

আমি সময় বুঝে নিজের পোঁশাঁকপরিচ্ছদ বস্তাবন্দী করতাম, ভেরীটা আগেই 

পাঠাবার ব্যবস্থা করে পরবন্তী কারখান।-পহারর দিকে রওনা হতাম । অবগ্ঠ 
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যেমন তাডাঁতাডি অর্থাপার্জন হচ্ছিল, তেমন তাঙাতাডি ব্যয়ও হচ্ছিল। 

জীবণ দুৰহ মনে হলে ত। থোক মন্ডি লাভ উপায় ভিল অর্থ্যবয। অর 

আশি প্রা বাডীৰ হগ্তে ব্যবুপত। বোধ কণতাম। তবৃ স্বীকার কবতে দ্বিধ! 

নেই ফে তখনকাপ দীক্নষ।লাই ছিল অমাধ কাম্যা। শুক্িণ ০পরণা, 
দুঃশাহ সিকনানোৌধ আম দা 1$বাধেব অভ বণ ছিল আমান পছন্দমই । কিন্তু 

শাল যশ ছিন, এমন নয । তখন বশ শীত) উপযুক্ত গাছ সানম্ব আমি 

পেত।মু শা 2ানপশ্চমকাচিক ঠাড়লি কাত ভোত ন।। 

মূপ্র "শাঁণাতোর পাছে ০0৯ শা খালাও গাঁডী ৫ লে শামি 18৩ তা? চল 

এক মম্লব। “দাপট পন] [ভটে সহ বশেলত ভে যাপ (কট শম্পাকশান্ী 
হণ ০1 টিপ পতন 1 গিট সি ঢল কণা নী হোন। 

জু পে সত কন পতন হ7 রত পি পেককে আম তাত চীস্শ খিদের 

মম দি রান শান আশি তধ বীন শমন্থ যে কেউ দা পো 

অং ৩ শান নিত বু গিনি ল কমান পশু ভু তানণ। কপলে ভোল। 

“সুত তাপ *। শা 5 সণ মন্, « নটি ল কল প্রা মাস জাত ১11 

এসব চে এভা।ত * শা? খা 115 ১৪] না সান ৮5 পন 

«| পিগ।ান বডি ত প খত উঠল বপন মশিশ্চিত সম্ভাবনাও 
এনা? মান আনন? তিঠণশ অশাতলো। বিদ্ধ ৩১1 (মহ ছবন্ শীতে 

দীণনদ। বেমন ভী এত বেত একবার কন কাতা দেখুন । 

কখনো বা নিজেকে রেলতমী বলে প এচয় দিয়ে আমি মশবাহী টেনের 
সা বুদ্ধ নর খা শসশ দব ডগা শিগিছ বামনা চেপে ব্মভাম। ০েশনের 

দিক পঠযা৭9 মাল্ব।শী ট্রনর ৮91 গতিবেগণ আমি ব্রেক কষে ববাব 

স*ফ্ত বেছি । আলাপ ব৮ৎ আমাক ইঞ্জিনিব উইঠিশচালক ও 

ফায়ারম্য।ন্দের জগ্য পি।৫& ১।ক1 অংশে উঠতে দেয় হেত , ফায়ারম্যানের 

পাশে বসে আমি ঘণ্টা বাঞ্িত। সামনের দিবে, দৃষ্টি প্রমাবিত করতাম । 
য।ঃ.হ!ক, বৃহ ট্রেন খালাপী কজ। হিপ + ০কাঁন কে।ণ লাইনে তাদের কড়া হতে 
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হত, নইলে চাকরি হারতে হত । ইঞ্জিন থামিষে তার! গাঁটীর একদিক থেকে 

অন্য দিক সব রকমেপ্ টিকিটহীন যানীস্দব তন্ন তন্ন করে খুজত। তারপর 
তাঁরা আমাদিগকে গাগী থেকে নামিয়ে দিতে চেষ্টাকবত। চেগ্রীয় সদঘঘল হলে 

এবকম ভাবে পথিপাঙ্থে পরিত্যক্ত অন্ত সকলের ওঙ্গে আমিও ভশাখাঁবেব কাছে 

জমায়েত হতাম, কত বকমাবি লোকই মে টেনে লুকিয়ে দাঁক্কল, সমর সযৰ 

দেশে অবাক হাম। 

কখনো বা আমি এক। ট্রেনশমণ কন ম, মাব।র কখনো একজন হ্শ্ঞী 

বা বয়লার মকাদের সাহচ। পেখাম। গাযই শামামাণ আমিক ও হাঁমপাজ 

আমর সঙ্গী ভে (কিঞ্জ অনদেব শ্রেণীব্তাগ বপা অমর পঙ্ষে 7 *৩| 

এশ্রেনীব লোবনবন চকু পক্লর্ণ ও দি পেপচপান। আব নাম ভালে ক্ষাচিহ 

5 উত্বি। আলাপ এহদস মশো জনকবেক নাহি ঢচছ। জু্ভাপিবা ৮ গাল 

পাটাওয়াশ। তাঁদেল শংধণ কৌ কেছা, (েব্টপান জা ৪ চকণো 

হুুতান চাঁলিদেযা | এসখেপ আব এপ) দেন না আলা পশন্থ আমদ। শিডিন 

শ্রেনাব পঙচাবা সঞ্লে একান তি মেনে চপভাম। সকলে মিলে কাছান কাঠি 

এক ভাদ্গনু জড় ₹ 11 কতো]; তারপর বহন আপ আমাপ কছছে 

নামী থলে পি কিছু স্গাঞ্জেট ৩মীল কাগজ খাকছে তে বলে নেই । 

এক, খনপাঁন কণে €চশিশ বীতি লক্ষন কব, এ সাধ্য কাধ? যাব "মাক 

নেহ) সে আগার ক ছ দে ক চেলে পিয়ে ধমপান করবে । আটা ছিলি মজাদাণা 

ব্যবস্থা । হামাক সব সম আমাব থাকত না। বিছু সময় আলাপে কাঢান 

ফেভ, কিন্ধ একঘেযেমী বোন হলেই ছুবি বেন কবে অলাধাগেব শীখনীর 

পা নামেন আছ খোদাই করতাম । 

/*শ্য একধিন সতত আমার ভেবাটি হাবিয়ে গেল। গতে আর গান 

বেরুত ন। কিন্তু বু আমি ওকে রেহাই ধিতাম না) আমার ফু'তে বিকট 

আযাজ হোত , তাই আমি উপতোঁগ করতাম। কিন্ত বিশেষ ভাঁবে 

ভেরীটাকে গালো লাগত ধখন উইলিয়ম টেলের কোনও সুপ অন্যান্য 
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বাজিষেদের সঙ্গে মিলে বাজাতে পাবতাঁম। কৌন পাস্তা চিরতরে আমার 

শিক্গাট। ভাপিয়ে গেল, আমার স্বতিন মণিকোঠায ত। খুজে দেখতে তবে। 

আচ্ছা দেখ! যাক: শায়েশ_সেখ।নে তো বড বড কাবখান। ১ বলিন্স, 

রক স্প্রী'স, ল্যাগ।মি, অগডেন ও ইউটা। হ্যা, স্মবণ ভযেছে। অগডেনে 

"মার এবটি লে"কর সঙ্গে আমি তেবী নাঁজাহ। মেখানে ইউনিয়ন 

প্যাপফিকেণ ফোম্যানের আধ আমার দেখা, হিনি আমাকে কাজে 

ল।গিমে দিনেন। দেবাং ঢাহপ। পেখানে টিকে থাকি ১ কিন্ত পুরে বেডান 

যা প্রা স্ব ৬ হবে দার্েয়েহে ভাব পক্ষে বেশ ভ্রমণ এবছেছেমি থেকে 

মুণ্লাতে সহজ উপাথ। কাজই মআইডাহোবৰব পোকাটেলো কা বখানার 

সুনপ্াানাজণ আনক বিড কথা শ্বান মামপ। ছজন মানার ব9না হলাঁম। 

দ্বনৈক কপালের তেখাঁত* আমাৰ ভেবাট। পেখে তাকে একটা সগাঁর 

পিল।ম। তা $ বলপাঁম পোক 79লান শবগন শট লাইনে ইঞ্জিন মেরামতী 

কাণ্প।নীব ষেন এটে ফোলিভাবী দেখ।»য়। দ্মামিবা ছ'জন এষে পোকা টেলো 

পৌছ্লাম। বিগত যতক্ষণ জগে ছিপাম, ততক্ষণ মুন হতে লাগল-কেন 

এল।ম | 'শীবর বেগে নাত বইছিল মনে হতে লাগল, এর তুলনা নেই । 

যেন পাথর ভঁবাবা মুখণ ওপর এবগে শাশতে পাবে। হহগ্তাব মধ্যেই 

বুখালম, যথেঞু হযেছে | মামি দার্ঘনাতিনথী কোনও মালগাড়ীৰ শুগ্ত কামরায় 

টড বসলাম ৭ পোকীকেলে। ত্যাগ করলাম 

সট লেক লিক্টনে গাচীণ« ল। কাডখার সময় খেয়াল হপো। যে আমার 

ভণীটি দক্ষিণ অঞক্লে আানবারব কোন শাবস্থাই করা হযনশি। আশা কবি, 

ধুর £[ *ই এঁটে পড়ে থাকুক, তান ওর একে দিঠে আতখয়!জ বেব করতে 

শিখোছলেন। 

সন্ট লেক স্টিছে ডেনভার আগ বায়োগ্রাপ্ডি শযেস্টার্ণ রেলওয়ের 

কারখানায় একট চাকরি জুটে শেল । তখন উনিশ শ' সাল। এলিসের এক 

পুরান! বন্ধু, নাম শ্যাম স্মিঘ, সে এখানকাব রেল কারখানার ফোরম্যান। 
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ঘণ্টায় ত্রিশ সেণ্ট বেতন পালার বন্দোনস্ত সে ই কবে দিল! আমান কাজকর্জ 

তার পছন্দ হল, "তাঁকে আর কাখাশাঢটাকে ও আমা নেশ ভাপ লাগল। 

তাঁহাডা, ন্ট লেক সিটিও আমার ম্নণ মাত। এপ চারদিকে খুব খুবে 

বেডাঁত লাগলাম , হ্রাদন তীব্ত্ সন্টেপা মঞ্চে তা সাথ শাচেব 

জন্যে আমর ব।পয। শুক তা । আমি মুণ্ঙ্িব কাব ফেললাম, লামামান 

গীলনে আমাৰ বিপু । এসে গশিবোহল । মনে ল্য, পেবীটি পেন খধলে 

(বপখ আমান পব ন্বামাপ মানসিব1-৭ পাববওন ঘটলে যাষ। 

এখানে এক বছণ ক ববে মুবাসবা জাম 7 পে শাশখ্য করি তিনে 

সমঘ সমর নাভিকে বড দিঃসপ শান তত] মধনহই (কন পর্ব দক্ধ আিমুখী 

চণন্ত পেশগাডা দেখলাস, নগথখতি এত চি সমন ইচ্ছে কবত। আবার 

যখনি কেন ইিশেব কাশী ছি-িশাব এ বায়ে যে।হ? লব করণ 

শদ শন “।ম, তখনই নামার সঙ্গতীল শা [দলা পাবনা গণ খুখজ (পক্ছাম। 

ত তা ডেলা কক্কাপ। আমরণ আধা গএ বিনময (বিবি মহিন ন।। 

সামা “ামামান মেকানিব এ)ব্লশ আদার পাত নান বিশ্বাস গনি 

আমান খলে লডানব কাৰণ মে ভান শাহ যে অমাপ উচ্ছাস জা" সপে 

(সম ন্গী সম্পর্ব সুদ | 

* 7 জর টিঠিপত আমা বা ভ 110 এ. সখন ছুঃপহ রি হতনা 

তখশভ প্রেক্ুহলততি গে বু শ।ম। জার তালের মু সাক্ষেণ সাস্রাণ 

নিন্াম। ছখন আমান বল চ্ছািবন 1 ভাটি বা ঘৰ জে 

মলগ।ডা পণ বেলপপাল'পী ৪ আনিন্টাপর শিপ কামলা বাছা যেতে 

পাতে স]। এক! ডালি টা ও উপনুক্ত বেশহমা বিনে ছশান ১ িস্ধ 

এছেদ মামাকে অথ সাশ্রয় করতে ঠচ্চিল। শেষে আমাব গৃহ 

প্রভ্া।'গমনের খনড তবে জ শি নিবাত উৎসব অন্চ!লে দিন স্থি" কণতে 

লিখল'ম। তাছে এও লিখলাম বে খবচ কণা? ও পরবভা মাইনেব ধিন 

পযন্ত চাণিয়ে নেবার মৃত যথেষ্ট অর্থ ামাব আছে। আমি ডি আযণ্ড আর 
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জি রেল নোম্পানীব পূর্ব-দিকগামী ডেনভব পমন্ত পাঁশ পেলাম ২ "মার ফিরতি 

নুমণে টেকে “এর পি কা ইসল।র ৭ স্বীব” প্যবহ।(লোপযোগা কবে নেষ হল। 

কিছ্তু বু বচ্ঠপ সাঙ্গ কৰ। লেন €৪নভাণ & আমা শিজ সহরেব মধ্যবর্তী 

ফাঞাপথেব জন্যে ইউনিয়ন প্যাসিধিকেণ কেন পাশ পেল।ম না। কাজেই 

ডেনভ।রে পৌছে-নামি এল সেশনের জানার কৃদছে দডালাম, আর 

জীপ ৭ পেই গ্রথমণার বেলেৰ টাকট বিশ্শাম | টিকিটে গপবে এলিস 

শব্দটি পিখ। ; ক'বছ্ছ 7 বিণ্শেবালেণ পর শৃহ এ ত্য।ব নেন অপীনজায় এ শবটি 

আম +12711116 অর্পর্শ ও মাব 1 তামন হনে ডঠল। 

মেথে। এ গিজাব আমর! প।ানং এ আলণ ভগাম। আমার শাশুড়ী 

গত।শ */য্চিপপশ , ভাই টিবাভেোতিমল হাশ।ডন্বব হলে] । একজে শুধু আমাদেব 

তাপসের 9 পজন*গ উপস্থিত ছিতুপন | আম 1 তদনভাবগামী গভীর বাত্রেৰ 

টেন পাম অমি মলাবণন পালন মন দিলাম। 

স1সাকালা যদ ডগা সলধন শিষ পদ পক সিটতে আমাদের দাম্পত্য 

আপের ক এপাি। শেখানকাা ইিত £ম্বামচতপ্র কারখবানান আটটায় তিরিশ 
নেণ্ট, আদ দশপণ্ট। এগজ্ে [তিশ দলা লেন পাই । অতিরিক্ত মময কাজ 

করতে পাপলে ছা শি.জুক ০৯ ভাগাব্ান মনে ববি । সাপ। গবমকাল 

ন্বামুব। “কখাল| ছে) লাঁচীশত টম ক।শাম। সাজান গোছান অবন্থাম় এঁটে 

৩1৪। করেছিলাম । এপমন «কিজালি ।াত।।  হবী হও দেখলাম । কিন্তু 

ইর্চিনীয়াণ কাজ শেন কণার মাণহ গামব! একটা কাট ভা কবলাম। পৰে 

নিমাণ কাষা শেষ হালে ১৭ শাব দামের আমবাপপত্র কিনে নিয়ে 

সেই শটে উঠে গেলাম। 

পুবেন চেয়েও আমান সেসময় উচ্চাণ আরও বেডে যায়। আমি 

লেখাঁপ। 'অবস্ত করি, ভিপ্টাণহান্ণ।ল করেসপণ্ডেন্স কুলের মাধমে চিঠিপত্র 

যোগে আমি ইলেকটি.ক্টাল ইঠ্জাশঘাবিং পাঠা তালিক! অধিগত কবতে 
সচেষ্ট হই। এলিপেএ নিল কিলপ্যাটি,ক আমাকে এই পাঠ্যস্থচীর কথা বলেছিল , 
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সে সস্ট লেক সিটিতে এসে শিক্ষান্বীশীর মেয়াদ শেষ কবে । সে কারিগরীর 

তাত্বিক শিক্ষা গ্রহণ কববে, আমাকে এখবর জানালে আমি তাকে বলি £ 

আমিও এ শিক্ষা নেবো । 

*উটাতে ভগাঞ্জমে আমাক কিছ্ছারন থাকতে হয়েছিল। এখানে 

প্রতি বছর খ্রীস্তীয় ধম সম্প্রধাবতুক্ত মর্জন (1011100 ) গার্াস মতবাদ 

অনুসারী লে।কজন বাধ কবে নিাধর উৎপন্ন ফসণ না আয়েব একদশম।*শ 

গীর্জান ব্য নির্যানে ০৬৪ দিশে যাক | থ্ণম্ংগায় উত্সব ভ্য খাকে। 

হেমপ্তেণ সপ্ধাহনানশী তেটধান কালে মনন পাঙান হাজার লাজ] শন দলে দন 

উত্সব অঙ্গনের দিক বণনা ছেশ। শাবা সপ নিয়ে চলে ভার উৎপন্ন 

দ্রব্য বা আধের একদশ্ম।শ ১ ণত নশপ ১ ও বাক, আব'ব স।গুন। তো। 

টিম, এক মাস, *।নসন্টী, খশয়শ বা শগাশগ দর) তাক ।  এদেব ৬তদখ 

জন্যে তেলদ্যোল্গ হউন ফাও্খা একদ। অমস্ত হন পাদ এ ৬াশাই ডি আগ 

আখ জি ডু খঙপক্ষ মখনফাঁথীব দি দন মালিক বো শাশিয়ে 

দিতে ব্যস্ত ছিলেন । এদিকে গাহ।৬ নখল থেক সট লেক শিটিতে 

সম্প্রথান্যণ ভণ্তজনকে পবা আগ্য তাদের একখান! টেপ পাঠে 

ভয়েছিল । 

সান বিচাযুৎ শান্তিল অভাব ছিশ ১ ত” সকানন স্পেশ। ($শটিকে 

দিখলাবু জগ্যে এক্টটি ইঠ্ন শাল্ছ বু কপা হণ আন |ব্কীলে এল্ট ছেন্ভারে 

ট্েনটিক চন * নিম ফাবে বলস্থিবস্ম। «ই ইন বিকাল শা 

সণ্ট লেক স্টি ছাড়ার কন । 

হাঞ্চন মেবামহী কাপথনায বিছু কাজ ন্ঝ নেন লান্য আমি দাদিয়ে 

ছিলাম, এ লময্স মাল মেকাশিক জন ভিকি দ্রতদেগে কোবম্যান সাম 

শ্মিখের দিকে একথান। ত'ন্বাত] মাশ্োলিত কলে এগিয়ে এপন। জন ভিকি 

স্ববেশধারী পুকষ ; যেন বিখেন বাপবে এসেছিন, এমি ভাবে নিনি সেখেগুজে 
কারখানায় এম পাকেন। তিশি লম্বা কোট, ডোরাঁকাট। প্যাট-ও নিখুত 
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ধৃূসর-রং-এর টুপী পরেন। তীাব চল পাঁকা; আমার মতে তিনি আদর্শ 
ভদ্রলোক । কিন্তু এবার তিনি ধূলি ধূসরিত, ঘর্মাক্ত কলেবর। 

“ম্মিথ, স্পেশাল টেনের সঙ্গে যে ৪৬ন* ইঞ্জিনখানা জড়ে দেয়া হয়েছিল, 

তার পেন দিকক।র সালগারের মুখ উদ্ে শিদ্বেছে 17 

“ছেনভারগামী ট্রেনট।কে টেনে নেবাত উপযোগী এটাই তে? একমাত্র 

ইঞ্জিন ।৮-_ন্মিখ বলে । 

পন জানি। প্রমথ এই ২ সযরমত কি মেরামত কবে দেয়া যাবে ?” 
-ভিকি জান দ্রিলেশ। 

“ততন, আমাদের কাবঙখানাধ একলন যুবক আছেঃ মনে হ্, ৪ 

এক।জ পানবে 1” 

ভাপা উথে আমাৰ কাছে এানন) ভিকি আগে থেকেই আঁমাকে 

চিনতেন। তিনি আমাকে সব সময “াত্রধলার১) বলে ডাঁকতেন। তাঁডাতাড়ি 
আসর গুন্তে তিনি হাপ।ন্ছিলেন | 

“্রেমলার, ৪৬নং হঙ্গিলের পচন দিককাব পিপিগুখেব মুখটি কি বসাতে 

পাদ? আব যগ্ালমূধে দূরপ।গীষ সবাসপি চলাপ উপযোগী কঝে দিতে পারবে ?” 

“যদি কেউ পারে তে নামি « পারৰ"-আম ব্ললাম। 

“ক্চিসণাব), এই ৮5] উপযুক্ত কখা।+ 

“আমাঁবে হু'দন সভকাবী দিতে ভলে।? 

“উত্তম, উন্তম, ** শ্মি, যা ৮ইিছ জাই মেন দি৪1৮-বলেই হিকি 

বেগে চলে গেলেন। 

স্মিথ বললেন, “কি মনে কর? পারবে ভে] ?১ 

“আমি যে পারবই, একথাতে। খলিনি। আঁ বলেছি, “কেউ যদি পারে 

তো আমিও পাঁরব 1৮ 

অ।মি সহকীবীদের বাছাই করলাম, ব্যার্দা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিলাম 

এবং ম্েগামতী কারখানা কাজের জামগায় এগুলো বাখলাম। তারপর 
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গিয়ে হাতগাঁড়ীতে একটা নৃতন সিলিগারের মুখ, রিষ্ট পিন, বল্ট, ও দরকারী 
অন্যান্য জিনিষ ভতি করলাম। আমি মেরামতের জায়গায় নিয়ে গিয়ে 

এগুলোকে আবার যাচাই করলাম। এরপর সহকারী দু'জনকে নিয়ে কয়লার 

স্তপের নামনে গেলাম। এখানেই ক্ষতিগ্রস্ত ইঞ্জিনটা প্রথম এসে খামবে। 
স্বভাবতই চলবাঁর সময় ইঞ্জিনের একদিকে কাজ হচ্ছিল; ভাঙ্গা দিকটা 

নিক্ষিয় হয়ে পড়ে ছিল । এমনকি ইঞ্চিন্টা থেমে যাবার আগেই আমি কাজে 

লেগে গেলাম; ওর পাশে হাটতে হাটতেই নাটি ও '্রিনভেড? খুলে নিলাম। 

ছাঁইগাদার দিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িবে চলবার সমধুই আমি র্যা)! দিয়ে কাজে 

ব্যস্ত রইলাম। 

ইঞ্জিন থেকে আগুন ফেলে দেবা সমর আমার হাঁটুর নিষ্নাংশ যেন জলে 

গেল। তবু আমি খামিনি; বরং সহকাপীদের দ্রুত কাজ শেন করতে 

উৎসাহিত করতে লাগলাম । ঠিক খেলা দশটার পর করলাস্ত্রপেব কাছে 
ইঞ্জিনটীকে আমি প্রথম স্পর্শ করলাম । কিশ্বু সেদিন ইঞ্জিনের ভেপুব কষ্ট 

আমার কাছে কিছুই নয়। ফোবম্যান শ্মেখ নিজে আমার বাড়ী গিয়ে 

আমর বিব্রত শ্বীর কাছে অবস্থাট! খুলে বলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন; আর 

আমার স্ত্রী তীর কাছে খাবারের কৌন্টাট। দিষে দিলেন। 

কাঁজ 'আরন্ডের ছু'ঘন্টা চলি হিশ্টি পর ম্মিথকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বললাম £ 

“আপনি ইঞ্সিনটাকে সবিয়ে নিতে পারেন $ এট।কে চলবার উপযোগী ককা 

হয়েছে ।” তখন তনট। বাজতে দ্রশ সিনিট বাকী। ডেনভাব্গগামী ট্রেনটি 

সময় মত রওন)। ছিল । 

বুড়ো ভিকি হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ইঞ্জিনের যাত্রার প্রতি লক্ষ্য 

রাখলেন । মনে তয়, যতক্ষণ আমি কাজ করছিলাম, ততক্ষণ এ ঘড়ির কাছে 
তিনি প্রার্থন। জানাচ্ছিলেন। কি ইঞ্ষিনটি চোখের আড়াল হয়ে যাবার পর 

তিনি আমার কাছে এলেন। আমি এক টুকরে। স্তাকড়া দিয়ে তখন মুখ 

মুছছছিলাম। 
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“ক্রিসলাঁর, ভেবেছিলাম, ছেনভাঁবগামী টেনটি ছাতে দেস্চঘণ্টা ধেপি 

হবেই । আমান পানণ।ই ভিল না, তুমি সথ। সময়ে এঁটে মেবামন্য করে পিতে 

পাঁঁবে। একজন মেকানিক এববন্ণর কাজ এছ তাডাতাডি কবে দিতে পারে, 

-আমাঁকে যে একথা বলেছিল, তাকে শিশ্াস কবিনি 1? 

আ'শ্য আমান মন আঁশন্দে টদ্দাপিত হরে উঠল । এহেন প্রশণসা বাক্য 

মাস ৪ মাদবন“চতেণ নাল । কিখবাড। হিকি আপ৪ বলতে লাগলেন £ 

“তোমা যে-মাচনে এখনে পাছত বশ্াপণা। মাইনে বাজাবাব ক্ষমতা 

আমান কলে আমি কণন।ম 1৮ মুক্টাশালাভনি শাপলেন। হাব মুখগোখে 

কোল ফুটে উঠল | পচতি বিসল।ব, একটা কড মীর তগ্যে করতে 

পাবি। টি ।!শ বেলাউ। ৫তামাৰ ছুটি” 

তখল [নট 

সি বাঁডী গেলাম না) পাতে বাপে বাগ ছি আহাণ কবলাম, 

সিগাঁপে, ও নলাম ২ না পর মিলিত পনের ত১১ তশরডিযে বাজে খিনে গেম । 

অ'মাণ চমখকাব বোধ হলে), হমেব স্পর। এ$ অনিদপ্র তবে ভাজতে আমি 

বল ছিলাম লী 

এরপর পা» মাম গন ফা এন্ধিন আমাকে মাণগাব মেকাঁশিকেব 

কিসে চেকে পাঠান হল) আম মা ক্রিনলারশ এই ০পাননে ঢুকতেই 

জনাহট্ি লশলোন, ?পম।প্টান,। গন ম। নত কা বানায় ফোবম্যানের দখঘিত্ব 

শিতে প।বৰে ৮” 

“নিশ্ফ় পাবি । কিন্তু সি” স্মিথ দশা কী হবে?” 

“মং স্মিখব জগে আব একটি হাল চাকপি" ব্যবস্থা হয়েছে । কাঁজেই 

তোমাকে ফাবখ্াান করা তপে।” 

এখন খেকে মামা বসবার একটা অফিস হলো, আমার দেখা অন্য 

অফিদব তুপনাঁয় এটা ঠিক সেন দেয়ালেতে ছোট্ট একটা ছিদ্র। কিন্ধ এখানে 
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ছিল টেলিফোনযুক্ত একটা ছিমছাম ডেস্ক। নব্ব,ই জন লোকের ওপর আঁমি 
ফোরম্যান। 

এসব ব্যাপারে ইউনিয়নেব প্রচলিত একটা গীতি ছিল। তখনকাব দিনে 

কেউ ফোঁরম্যানের চাঁকরি নিলে তাকে “কোম্পাণীর পক্ষভুক্ত” বলে ধবে নেয়া 

হত। কাজেই ইউনিয়নর মধস্ত সে থাকতে পাবত না। এর বদলে তাকে 

একট! “প্রতা।হর পত্র” দেওয়া হত। অবশ্ঠা চাকরি গেলে পুনরায় ইউনিয়নের 

সদস্য ₹ওযা চপতো! | কিন্ু চাকরি ধোগ্ানব হচ্ছ! আঁমাপ নেই । বাজীব 

জন্তে অতিধিপ্ত নর্থের প্রযে জন ন্বাম।দেব ছ্লি। ঠিক এর বাছাকাছি সময 

আমাদেন প্রথম সন্গান থেলমাঁব জন্ম হয়, পবনত্ভাঁখাঁলে মিসেস বাধরন ফয় 

মখমে সে পরিচিত হযেছে । 

কি্ত ইঞ্জিন মেপাঁমতী কাবখাশাষ বেশিদিন ফোব্মানের কাজ কখবাপ 

অ!গেই আমি জন হিকি'ক পাগল করে ছেডোছল।ম। 

চার 

শিকাগোয় অপ্রত্যাশিত সাক্ষাংকার 
জক্ষবী ভাববার্ত। নয বলে যে চু8ঠে আবিষাণ করলাম, সে মুতেই ভাবী 

পপিণম সম্পর্কে সচশ ভলাঁম। টেলিফোন রিসিভারে মিঃ হিকির কেরাণীর 

গলাব আ5৪ম!জ পে'য ভাডে কাপুনি পাগল । জেনারেল মাস্ঠাপ মেকাশিকেগ 

মন কগন আ?স, শুয়ে ভে এই আাবনাষ দিন কয়েক কেটে গেল। 
ঠিক মুহণতপ মধ্যে অভত জীবনের চিন্ব মনম্চক্ষে ফুটে উঠল। চাকার 

দুশ্্াপ্য , চাকবি হাঁাবাব আকস্মিক ৩য় হলে এরূপ অবস্থা হওয়া! বিচিত্র নয়, 

আর কেউ যদি যুবক হয় আব তাঁর যদি স্ত্রী ও শিশু সন্তান থা-ক তবে তো 
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কথাই নেই। আমার বয় তখন সাতাশ । আমার দ্বী স্ুন্দপী; তার জন্য 

গব বোধ করি; ওর সঙ্গে একত্রে কোথায় গেলে মামার বুক ফুলে উঠে। 

আমান স্ত্রী আমার প্রতি খিশেষ অন্নন্ভ, ও কনব্যপবায়ণ, আমি যতক্ষণ কাজ 

করি, তা চেয়ে এ বেশীসময় মে গাঁ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ধোঁয়ামোছ] ও সন্তানি 

লালনপালনে প্যয় করে খাকে। অমিবে বেতন পাই, তাই দিষে সাব। মাস 

সা চাঁলিষে থাকে । মাসে পরব ই ডল ৮পাজগার কগ| বিশেষ সৌভাঁগা- 
জন্ক বূলে আমবা উ ভখেভ মনে কণতাম। কাছেই চ1+0 হাগ্াবার দুশ্চিন্তায় 

বিপদ আসন্ন বলে মনে হতে লাগল । এমন সমব কেরানা বললেন £ মি হিকি 

তার মণিসে মআাপনাকে দেখা কৰাত বলেছেন । 

আমাণ ক্ষুদ্র অকিস-কক্ষটিণ গুধন্ধ মামার কাহে খুবই বেশি । আমার মৃত 

যাবা খতু ও ষশ্ত্রপাতব কান্সে অভিজ্ঞঃ একপ কষেক কডি লোকেখ দগুমুগুর 

কর্ত। আমি। ন্মযি'স একট। চট ডেস্ব হাঁভ। চ্যাপ্ট। 2৬৪ ছিল। ষে- 

বুগে রেলেন কাঁমপা এলছাতীয় ঢালাই লোাব তেগাভেৰ আগুনে গবম কবা হত, 

এট| সেই পিগ 5 খুগেব প্বসাবশেষ । আমাৰ সঙ্গে যাবা দেখ! করতে আসতেন, 

তার। প্রায় সবসমযই এট! থেকে চুক্ট ধধাতেন। ঘবে কয়েকটা অতিরিক্ত 

কাঠেব চেয়াখ ছিল ১ খাবা এগুলোতে বশতেন, ত।দেখ ধুপর রংএন ওভার- 

অলেব ঘমায ঘপ।য চেখাঁনেৰ হী৩ ।ুলো। কাপ হযে (গিছ়্েহিল | হজিন মেবামতী 

কাবখানাব ফোবমানের দশনপ্র।খাধের বোড ঝা পোডাঁকঠের ওপর ঈাভাতে 

হত নী, কারণ ওপরে অয়েলকফথের মাছুণ পাত| ছিল। যা হাক, মিং হিকির 

আঁফ্দ আরও সুচাক, আমারও লঙভ্জিত। হাঁজাব হাজার লৌকেব উপব তিনি 

কত্তত্ব কখতেন, প্েলওণেব সবন্্র এবং বিভাগীয় মা ঠাপ মকানিকগণ, শতশত 

ফোঁরম্যান। অসংখ্য যক্সাবদ, ইঠিশচালক ও ফাদাবমাানেব উপর তব 

অপ্রতিহত ক্ষমত।। মিঃ হিকিন আফসে এশএ"না কাপেট বিছান। 

শমন অনুযায়ী কঞ্জ করার জন্তে মেরামতী কারখানা হতে নির্গত হয়ে মামি 

জেই কার্পেট-বিছাঁন খবে ধিকেই যাত্রা কবলাম। নুইচম্যানের টাওযারের 
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শলাক| শ্রেণীব পেছনদিক থেকে একটি হাত নেডে কে যেন আমায় ভাকলে।। 

ইয়াডেরি চাবদিকেই আমার ব্হু বন্ধু হিল। আমি৭ ভাত নেডে প্রত্যুত্তর 

জানালাম, কিন্ত আনণন্দে ঘয। উন্তেজনাপ্রবণ ও পকষঞ্াধী যুবক আমি, 

সহজেই মেজাজ ভারিয়ে ফেলি। এই হলো আনল বিপদ। দিন কয়েক আগে 

আমি “জনাঁরেল মাস্টার মেকাশিকেব কাছ থেকে এক পত্র পাই। কোন 

কাজ অথবা দোণ্ষন জন্তে হিনি আমাকে ৬২ সন। কধঠিলেন, এতধিন পর 

তাভূলে গিষেছি , কি্ত বেশ ভাল মাপ ঘাঁছে “ঘ কত তীচাতাটি আমাৰ 

বুদ্িশ্তদ্ধি লোপ পেল । বতাধ কাছ নেক এপবণেব কাঠা চিঠি, এ? আমিও 

এন যোগ্য প্রত্যন্ত ছি ত পাব যুবক দে তিনি মাত।াব যাত» তাই এতে 

পাবেন না। আমান যুনজ গাচিত আম নাধিব সফ্েদেনশপতাই ফাতা শৌপযোগেবর 

কাবণ। ভাপ হখিস গ মী ০ভাটা তন বাস দিঘি চ"ত ৯প”ত বট? শিষ্য 

আমর (বেখগম্য গলি ০ তার পল্শ তিশচালাদন অপেক্শ। করে ফীব।ব হেতু 

কি? তখন ছুগো বিষণ শামি বু পপলামূ ত মাস চিঠিব জশাবেষে 

সন্রমহীনতা প্রকাশ পে (তে ভছগ্য মিঃ টি।বব অপতালিত লে বা এ 

আমাক ৬৬ সনা বনু।- একীন্ সঙ্গত শবে নু জেই এস সমুরচিত শোস্, 

দেও হলে টা শরন্ কণবন | আম পাতে পাত পাগিনে বধ পি" ববে 

কতাপ ঘরের দণজ| খুললাম | 

এই যে গযাট, বস! বলে! । মতন বরণেণ এনটি। হৃ্সিনব কাযকটা শক 

আমি দেখছিশান। কা বিবঠ9, ন। 7” -াঙজাশ্ির এববায় আমাণ মানব 

নাশ 'মআলগ! হযে গেলে । াকথ্ধ আমা মানাসক অবস্থা স্বাভাবিক পা হওয়া 

পষপ্ত তিনি অনর্গপ নান প্রপঙ্গের অবতারণ। কৰে চললেন । 

“97, তুমি তো খ।স ছেোলে। কঠে'র পবিশ্রমী বটে) তোমার চেয়ে 
বেশি দন্ম মেধনিক আছে খলে জানিনে। তাছাড়া, তোমার সাসও আছ । 

কিন্ত গুটিকরেক শিষয়ে তোমার সাথে কথা বলতে হবে। চর পাচ মান আগে 

আমি ইঞ্জিন মেগাঁমতী কারখানায় তোমাকে ফোপগম্যান পদে নিযুক্ত কবি ) 
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বিছ্যৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা! ও আব কষেকটি বিষব, বু লোকজন ও তাদের 
কাজকন্ম দেখা শুনার ভাব তে।মাব উপব দি ।” 

মিঃ হিকিব আসল বক্তব্য আমাব নিকট এমুশ স্পষ্ট হযে এল। কি 

আমিও মণঃস্থিব কে ফেপপাঁম £ ঠিশি গঞ্জে উঠ ল অ মিও মুখের উপর জবাব 
দেব। কিস এব বদলে তিশি শান্ত স্বরে ও সদযশ1ব যা বললেন তা"তে 

কাবু হইখ| পঙ্পাম। 

“€যাট, তোমাক বেশ ভালই চিনি । এখানে বাজ লাগবাব ঠিক পর 

হতেই €*ামাও উপব অমবঠেখ ব1হ। যখন আম্বা ছেহ চাঁষ্টে নর। 

স্রন বিনলান। সেকং| এতে 0516 শি 11 শানশ বমাবার ব্যাপারে 

আমি বেশ বিপ্রত বো” বলাছলাম। এবা/জব জানা কোখার লোক পাব? 

বডতন কে এপ শর তন দাখ সধািন পয ।ন ফেএও (কান সমশ্যাই নয 

জান পন দে আম দেব েবামঠা কা গান এক ছেোকর। মাছে, মে হঞ্জিন 

সম্পর্ক এ হাকেষহা | 5দি কবি ত।ব এন ইতস্পাউগ্ড' ও জটিল ভাঁলব 

সাবাপ। দ্যেঅযা৭ কবম্প, (তান পেষণ কথ বল”লন 1৮ 

এতে আশীণ পাঙপোখ ধু ও এাপবাবে শশ্গ হয গেল। বক্ইন কো"- 

এর শ্রীতশিশি পুরা হঠিনতপে ঠিক ব বরে ভণ্থে সট লেক সিটিতে 

যখন মাসেন, তখন আম তা মাহেত সদথ বাটিয়েহি। দিনের তবলা ভার 

স্দ কাজ কণঙাম নৈ*ত1গত পর গাব হোটেলে বাত্রি দঢ। এগাপটা 

পধ্যন্থ থাকতাম । এসময পশ্বেপ পব গশ বরে তাকে প্রীয় ক্কাস্ত করে 

ফেলভাম। ভিনি পূবাঞ্চল ৮»ল ধাঁবান পর “মকানিকদের মধ্যে একমাত্র 

আমিই এসব ইঞ্জিলেৰ শাঁপব বাত পাপতাঁম। এদেপ অধিকাংশ অ*শই 

অন্তাগ্ত ইঞ্জিনের ভীলবেৰ অন্গকপ ; কিন্তু ভালবের গাঁ তবিখি জর্টিল। কখনও 

কখনও উতাক্ষপ্ত পাথবধঞ্ডের আঘাতে ২ সেটি,ক বঙটি সামান্ত বেঁকে 

গেলেও ইঞ্জিন প্রায় অচল হযে পডবে। এ এক ব্হস্তজনক বাপার। ব্হু 

বাব পাতে এসব 'ক্রশ-ক*্1।উগ্ডের একটিকে তাঁডাতাডি যথাস্থানে বপিষ়ে 
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দেবার জন্যে আমাকে ডাকতে লোক পাঠান হয়েছে । ঘুম থেকে উঠেই আমি 

মেরামতী কারখানায় ষেত।ম, বাকাঁন ডাঁগ্ডাটি খুলে সোজা! করে দিতাম, আব 

ঘণ্ট! খানেকের মধো ইঞ্জিনটি কম্ক্ষম হয়ে উঠত । তারপর বাতের ভারপ্রাপ্ত 

লোঁক বলতেন ; “খুব তাডাতাঁটির ক।জ, জোরমে চালাও । দশঘণ্ট| ওভার 

টাইম খাটার কথা লিখে বাখঃ কিন্তু বাডীতে শুতে য।ও। তাহলেই কাঁণ 

পুপাদিন খাটতে পারবে ।” 

হয়ত মিঃ হিকি সেই অভিবিক্ত সম্ণপ কাজের কথ। জেনেছেন ১ আমি 

জাঁনিনে। তবে মীনন্ চনিত্র সম্পর্কে তাব জ্ঞান অগ।ধ। আমাদের কাঁজেগ 

গ্রশংস। কবে যে-প্রসঙের স্থচন।, অথব। গান $তি হতে পারে এমন ষে বিষয়ে? 

অবতারণ।, ত। মনে'যোগ 1দু7 ন। শুনবাধ মত লেক আমাদের মধ্যে কেউ 

নেই। বাজি রেখে বলা ধাঁয়, সেত্ন কান পেতে ই শুনেছিলাম । 

“ওয়াল্ট, তে।মার একট।| ভবি্িৎ আছে, ভাতে জান। কখন কখন কোণ 

কোন কথায় ০হাঁমাব মযাদবোধ আত ভয। কিন্তু এজগ্যে তুমি নিঙ্গে 

ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে, এটাও আমান কাম্য নম্ধ। স্পষ্ট কথা তোমা বলছি ঃ 

সময় সময় আমি এমন সব চি পাই, যাতে ততেপেবেগ্তণে জলে উঠি । তখন 

আমি কী করি জান?» 

মিঃ হিকি তাব ডেক্ছের ভিতরকাব খুপরীপ শীচে একটা ড্যাপ থেকে 

আলের চিঞ্চযুক্ত এক ত॥ কাগজ বের কপলেন। এটাই আমার লিখিত 

চিঠি । লক্্ায় আমি লাল হযে উঠলাম । ওয়ান্ট, যেমব চিঠি আমাকে 

প।গল করে দেয়, এইখানে সেগুলো আমি বাখি। শান্ত না হয়া পব্যন্ত তিন 

চাঁপদিন ন্বান এগুপো গোলা হম ন|। যখন আমি কৃতলিশ্য হই তখন চিঠি গুলো 

বে কবে পড়ি।” বলেই মিঃ হিকি আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন । 

ঠিক তখখুনি তিনি সঙবে আমার চিঠিখানা পডলে আমি সহ করতে 

পারতাম বলে বিশ্বাস হয় না। সথখেব কথা, তিনি শুধু এঁটে আমাদের 

দু'জনের মাঝ।মাবি রেখে শান্তঙাঁবে আলাপ করতে লাগলেন। 



ক্রাইসল[রের আত্মকাহিনী ৮১ 

“মেজাজ ঠাণ্ডা না হওয়। পধ্যস্ত আঁমাব চিঠিটি একটা ড্ুষারে রেখে দিলে 

তৃমি এর চেয়ে ভাল ভাবে উত্তর দিতে পাবতে , আমার ও তোমার নিজের 
প্রতি তুমি স্ায়সম্মত আঁচবণ কবতে । বুঝে পাবছ তো? এখন মনে 

কব্ত, তোমাকে আমি কী বলেছি।”, 

সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাপ কাছে ক্ষমা চাইলাম, পিপাঁব মুখ খোলার পর 

যেমন্ধ।ন। আলু পডতে থাকে, তেমনি অনর্গল অনুশোচনা বাক্য আমার মুখ 

থেকেও ঝরতে লাগল । 

সেদিন থেকে আকস্মিক ক্রোপেৰ বশবন্তী হয়ে আমি কখনো কোন চিঠিব 
উত্তর দিইশি। মুখোমুখী আপাপের সময মেজাজ ভাগিষে টেবিলের এপৰ 

মুষ্টা।থাঁত কবেছি ১ কিন্ত কাগজেকলমে কখনে। মেজাজ বিগডাঁইশি। ভগব।নই 

জ(নেন, এমন সব চিঠি পেষেছি, যা হৃদয় উন্ম পিত করেছে বলে মনে হত। 

কিন্ত ওসব চিঠি সব সমষই নীচেব ড্ররারে বেখে দিতাম । চিঠি খুলবার সমযই 
বুডে| হিকির কথা! ম্মবণ হয, আমার মেজাক্গ ও খিতিয়ে বাষ। 

মিঃ হিকিকে যখন “বুডে।' বলে উল্লেখ কবি তখন তা'তে প্রীতির স্পশ 

থাঁকে। কর্তাবাক্তি বলেই উঁকেই “বৃদ্ধ ব্ল। হত ১ তীর প্রশংসাবাক্য ও 

সহদ্য়তাষ আমাপ স্থায়ী সঞ্চোষ লাভ হ'ত। আমি বিস্তৃত অঞ্চলে ঘুবে 
বেডিয়েছি ১ আঙ্গ পেছন পানে তাকিয়ে তাকেই আমার অন্ততম শ্রেষ্ঠ গুরু 

বলে স্মরণ হঘ। ঘে উত্তেজন।য় আমাঁব পথন্রষ্ট হবার সম্ভবনা ছিল, তাকে 

সংখত কৰবার পথ তিনি দেগিগ্জেছিশেন। 

প্রাফ বছরখানেক ফোরম)|নেগ পদে ব্ভাঁল আছি, এমনি স্ময় ত্রিনিদাদ 

( কলোরাডে|) থেকে এক ভাবাতা পেলাম , এতে আমি খুবই উত্তেজন। 
বোধ কখলাম। এইচ নি ভ্যান বাসকার্ক ভারবান্তাধ স্বাক্ষর করেছেন; তিনি 

কলোগ।ডে। আযাও সদার্ণ রেলকোম্পানীগ বিহ্যাৎ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার 

স্থপারিনটেগ্ডে্ট । কোম্পানিচালিত ট্রেন ডেনভাব থেকে টেক্সীলের টেক্সলাইন 
পধস্ত যাতায়াত করে । আবার টেক্সলাইনের এই কোম্পানীর গাড়ীর বঙ্গে ফোটট 

১৭ 



৮২ ক্রাইসল।রের আত্মকাহিনী 

ওয়ার্থ আগ ডেনভার সিটি বেল কোং এব সংযোগ ঘটেছে । তারবাতায় ড্যান 

বাপকাঁক আমাকে কলোবধাডে। আগ সাদার্ণ বেলওষের ভ্রিনিদাদের কারখানায় 

জেনারেল ফোবম্যানেব পদ গ্রহণ করবার জন্গ আমন্ত্রণ জানিযেছেন। কিন্ত ভ্যান 

বাপকারের সঙ্গে আমার পরিচয নেই, আঁগে কখনে। তাঁব কথা শুনিনি । কয়েক 

ঘণ্ট। আমি আঁকাশপাতাঁল ভাবলাম, কিন্ত সুবাঁহা তলো না । হযত মিঃ হিকি 

আমাকে আলে দিতে পারেন । 

পওয়ান্ট, বসো । আমি কী কখছে পারি?» 

তাবব।তাট। বের কবে বললাম, “এই একট ব্যাপাবে প্রচুৰ মাথা 

ঘামাচ্ছি, কিন্ত হবিশে হচ্ছ না1৮ 

তাগ্গটি পঙে তিনি আমার দিকে অগ্ত-ভদী চগ্রিক্ষেপ কবলেন। তাবটি 

আবার পড়ে আব।ণ আমাকে দেখলন | « বশতো। এয়ানঃ চমৎকার হযোগ, 

জেনারেল ফোপমানেও গেববি পাচ্ছ । আক এখন তা এতামাপ সবে তিবিশ 

বব, তাই নয?" ভান মু হ।ণলেন। সবে আচাশ পোরসেছিও তিনি 

ঠিকই ধবেছেন। 
“কিন্ত আমি মিঃ ভা।ন বাসবাককে চান ন।,। তবু শান আমা” তার 

কবেছেন |” 

“আমি ভাঁকে চিশি। ক্ষত বীক ক।ছ থেকে শ্বনে খাকপেন, তিমি পন্দ 

যন্িক এ আদম্য কর্মী । মন্ন ৩ষ, “বশ ক কেন কাজ আছে, তোমাকে 

পিষে কপিষে নিচ্ছে চান ।” 

আধঘণ্চাব মতে। আলাপ , সণশয় বুদ্ধ নিজের জীবনেব কাহিনী আমাকে 
বখললেন। তিনি প্রথমে কিহল্যাপ্ডেণ ( ওহামে|) কুইয়। হোগা “মসিন 

এয(কল এ শিক্ষানবীশী কবেন। অগ্নকাল যন্ত্বিদেখ কাজ করে ইঞ্সিনচালক 

হন, তাবপর গালি'টন কোং-এ হষ্িন মেনামত বিশাগেখ ফোরমাানেব 

পদ পান। ১৮৭৩ সালে তিণি সেব্যগ।ন আও ফণ্ড দ্য প্য।ক রেল 

কোম্পানীতে মাঞ্ার মেকানিকের চাকরি পেলেন । 



ক্রাইসলারের আম্মকাহিনী ৮৩ 

“কাজেই দেখছ ওয়াট, জেনাঁবেল ফোবম্যানের পদ লাভের পববর্তী ধাপ 

কোথ।ও মাষ্টার £মকানিকের চাঁকবি।” 

“য| বলেছেন, মিঃ হিকি ! কিন্তু আপনি যে কলেজে পড়েছেন |” 

“নিশ্চয় । শিক্ষানবীশীব আগে টবোণ্টেয আপার কানাডা কলেজে 

পড়েছিল।ম | কিন্ত শিল্পালাভের জন্তে তোম।কে কলেজে যেতে হবে না। 

চিঠিপনযে।গে পাগাতালিকা অপিগত কবাব ব্যবস্থা ব। তোমার শিক্ষা 

প্রত হবে, আর "্মনেকেন চেল্য ভালও হবে, কাপণ শুনে শিখবার চেয়ে 

হাতেকপ?ম ৪ দেখেস্টান শেখ ডেন াল। কান বিষষ পডনে? ইপলেকটি-ক্যাল 

[মব।শিকাঁশ কোসাক ?? 

“হ্যা মশা এখন ড।ফটিহ' পডছি। বিন্ধ শুগন, এখান থাকাই আমি 

প্ছনা কপি । বশস্তখ মাছি | আমি--” “তীামি বেশ উদ্যোগী কর্মী। 

আমি ঢাইনে, তুমি ৯লেযান। কিশ জান, আমাদের এখানকাঁ ফোব্মান 

১ম'বাপ/ণ ক আনা বি, মামা না মনা অথবা 9|কপি ন। যাপবা পন্বান্ 

“*প চাকবি থকবে। তুমি দশ পনব পণ অপেক্ষা কণনে? ইঞ্জিন মেণামতী 

ক।ণখ।নায ০্যোমপ চেষে বেশী দক্ষ যোণমান পাল সলে কখন ও মনে করি ন|। 

যতদ্নি খাকবে ভদদিন এ চাকনি তোমান ” 

“বিজ্ঞ মিঃ ভিকি, মাপনাপি পণামূশ চাই 1১ 

ণ্চাকবিট নিযে ফল, ল্য়ান্ট_া ০শেমাব পক্ষে ঘট বিরাট সৃযোগ। 

অল্প বয়সেই ব ওসব পবিচ।লন'ন বিছ্য/ অবও করছ। এগিষে চল।৮ তাৰ 

উতৎ্সাভে কিছুটা ভটা পডশ £ “তোমাকে বলছি, ভোম।বৰ পদে অমি বহাল 

ধাঁকলে না চাকরিট। অ।মি শিয়ে ফ্লেতাম। তুমি এখানকার চাকবিতে 

বেশ আরামে আছ, অশিগলি৭ চিনে ফেলেহ। কিন্ত চমতকাব 
এনষোগ চলে মে'ত দিলে সত্যিই আমি ৪ঃখিত তবো। ভবিতব্যকে ভয় 

করো না।, 

“ভয় করিনে। কিন্তু আমাব স্ত্রীও সন্তান আছে ।» 



৮৪ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

“তোমার বৌতো খাসা । তাঁব সাথে আলাপ কব। তারপর ফলাফল 
আমাকে জ(নিও । শুভেচ্ছা জেনো 1” কগ্াকুবর। যেমন করে লঠনের আলোয় 

ইঞ্জিনচালকাদর এগিষে যেতে ইশ।র!| করে, তেমনি ধার গ্রসাবিত খাঁছু তিনি 

আমাকে ডাদ্দশ করে নাডলেন । 

ফ্লাটে যাবার পন আঁমাব শ্বী টেবিল খাবার বেখে গেল, খেত খেতে 

আঁমাদেব মধ্যে আলপ চণল। এদিকে উচু চেযাবে বমে থেলম! টেব ওপণ 

চামচে দিয়ে ট্ণ্টা" শব্ধ কণজে লাগল । 
ডেল, তোমার মল কি? পানব ডলারের অর্থ প্রতি মাপে দৈনিক ৫০ 

সেপ্ট করে বেশি পোঁজগার | অন্যক যাবার খব্চ খুব বেশি পড়বে না। তবে 

আসবাবপত্র আধ। দরে বিঞী হল) আপ আমলা (বলের পাশ পাঁব। কিন্তু 

এখান একে শত শত মাইল দবে ধিনিদাদ।; 

“একথ। ব্লচো! কেন * ষ। ঘঢ়ক, ব্বামি বিব্ত 9 হবো না, উদ্ধিনও হবে| না। 

বেঁজগাপেব বেশি টীকার নিশষই সদ্যবহাব কখ।যাঁবি।” একথা বলেই সে 

আমদের শিশ্খপন্ত।নকে বানু বেষ্টন কবশো। আমি তার জবাব পেষে গেলাম । 

“তবে চলে ষাওষ। যাবে।” 

ব্রিনিদ7৫ আপ।র সময় ও৬|ব-অলটি বোখে এসাচলাম * অথচ এখানে 

বাতবে বাইরে থাকার কথ।। আমি যেপোশাক পণে কাজে যেতাম, সেটা 

আমর সবচেয়ে পুরান স্থ্যট । এঁটে জীর্ণ আপ চাত্রল , কিন্ত এ পোষাক প্লে 

আমাকে বুদ্ধিজীবী বলেন চেনা যেতো । ত্রিনিদাদেব বিভাগাগ মাষ্টার মেকানিক 

আমার পর ৭য়াল|, তা বয়েস পযণটিব মতো» নম “ইচ, গীগণ্ট | তাকে আমার 

বেশ হাল লাগত ১ কিন্ত এই বু ব্যক্তির নিজেব কাজ করার ক্ষমতা অল্পই 

ছিল। কাঙ্গেই জেনাপেল ফোপম্যান কাছের অতিরিক্ত খাটুনি আমার ছিল। 
ইন মেরামন্ছের এার সবটাই আমার ওপর ছিল, যেসব গাভী নিদিষ্ট 

তালিক। অনুষায়ী চলাচল করত শুধু তাদের সাময়িক মেরামতই পয়» 
ও€ভাবহলিংও করতে হতে] । 
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যখন কোন ইঞ্জিনের কলকক্জাব ওঠারহলিং করতে হতো, তখন প্রত্যেকটি 

ংশ খুলে নিষে নৃতন কবে তৈরী করতাম। ত। ছাডা মেগামতের যোগ্য সব 

মালগাডীর দাস্িত্বও আমা ওপব ছিল। কয়েকটি নযা গাডী আমি তৈয়ার 

করেছিপাম। যখন আমি নতন চাকরিতে সোগ দিলাম তখন কারখানার 

দশা নেভাৎ জীণ। অবশ্য এ অবস্থা পেল কোম্পানীর বিছ্যৎৎ উৎপাদন 

ব্যবস্থাও প্রর্ফনণিত হতো। 

ব্গর।ধিক কাল আগ্রাণ খাঁটলাম। শোঁবাঁব সময় পন্য আমার ছিল 

ন" ১ গাঁবার টেবিলে খাৰাণ শাকবে যেতে।, সব সময় শুপ কাজের সমস্যা 

সমাধানের উপায় ০1 কখতাম। আযাব স্বাভাবিক শাবীরিক ক্ষমতাও 

অনেক কমে যায়, কিছ্ত কারখানাৰ চেহাব। ফিবে গেলো। একদিন বিছ্যৎ- 

উৎপদনেব আবপ্রপ্র ম্রপাব মিঃ ভ্যান বাসপণশকক আমাকে শিয়ে সাবা 

কারখানা ঘুবে ধেখলেন। এখন কাখখানাব জেনারেল ফোরম্যানগ্ষপে 

আমল এক বহব ন'মাস কেটে গিযেছে। একে আমা গববোধ কবাব হেতু 

ছিল। ইঞ্জিন মেবামতী কাবখ।নায় আমি এব ব্যক্তিকে শিষোগ কবেছিলাঁম? 

তান চবিএবল, যোগ্যতা ৪ আমাৰ প্রতি আহ্ুগত্যই তাকে এপদে বহাল 

কৰা কাবণ। তান চেহাঁবা স্বন্দব, বপু বিশাল ও মাঁধায় এক বাশ চুল। 

সে ইঞ্জিন মেবামতী কারখান।* ভাব নেবান পর এখানকার কাঁমেল। আমাকে 

পোঙাতে আব হতো ন|। পেছনের দিকে ফিবে তাকিয়ে এঘটনা। উল্লেখ 

করার হেতু আমাব আছে , আমার মন "য়, যথাস্থানে যোগা লোক নিয়োগ 

কবার অপুৰ স্বাভাবিক দক্ষতা আমার আছে। 

“জুন, আপনাব অফিসে যাই । আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করবার 

ইচ্ছে আছে ।৮--ভ্যান বানকাক গভীরম্বরে বললেন। পব মুহূর্তেই মনে 

প্রশ্ন জাগল £ হুলনগট কিছু হয়নি তে। ?” 

“শয়াণ্ট, তোমার কাছে একটা বিষয়ে জানতে চাইছি ঃ তুমি মাস্টার 

মেক।নিকের দায়িত্ব নিতে পাঁপবে ?” 
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“অবশ্তাই পারি। কিন্ত মিঃ গীগণ্টেন কী হবে? যদি বুদ্ধের চকবি খতম 

কবে আমাকে তার পদে বাল করেন, সে-চাকরি আমি চাইনে |” 

পউণ্ডেজিত হয়োনা, ওযাণ্ট। মি" গীগণ্ট ৰেশ বুডিয়ে যাচ্ছেন । 

ডেনগানের নাইরে একট। (ছাঁট্র বিভাগ আগ, সেখানে তাকে ন্দলি কৰা 

ইচ্ছে। কাজেই সবকিছু তিনি সহঙ্জভাঁদব নিতে প'লবেন। একাদ্দ চালাতে 

তাব খুব বষ্ট ভচ্ছ । হে।ম1কে আম্ন। মাণৰ মেকীনিক কণন্ত চাউ |” 

অল্প কিছু পরই মি" গীগণ্ট »।নখান| কাডিরে দিয়ে এগিষে এলেন * মুখে 

তাৰ মৃদু হাসি । তিনি বনাশন,'আ7গই জানতাম » শুভ কামনা কবছি |” 

এর হঞ্াছুই পরব তিনি ব্দলি হলেন , আশি ছুস্টা বিশাগে৭ মাস্চাৰ মেকানিক 

হলাম। 

ভ্যান বাসকাক পপিক্ষাব আম।ণ্বে কঙব্য নিদেশ কপলেন। প্রথম শরেণীপ 

পেলওয়েকপে পবিগণিত না হওখা পধন্ত ক্পাণপাদে|! অথ জাদাঁণবে গড 

তুলতে হণে। প্রথম শ্রেণীর বেলপখে টেন্ণব দেবীছ্ছে পৌগা। বণদাপ্ বরা 

যায় ন|, এই লাইনে ৯বিবশ ঘটা] টেণ ৮শাচল বখান্। কপ্ধ সম্মত 

ট্রেণেব আসাষ!প্বাণ ব্যকস্থা কণ। আমাদণ একট। সমস্যা ছিনল। দায়িত 

লোশাব চেষেও বেশি গ্ুভভ।প, এ আতিজ্্রশ আমা? হচ্ছিল। হখন হালাল 

হাঙাধ লোক রত ম্মামাকে “বুডোলোকট্ট' বলে উল্লেখ করত । ণদণ মবে) 

কযেকশ মাইল বিস্তৃতি ৫ল্ল লাইনের উপ্জিন-খালাশী, এপম্যান, কাবম্যান 

ও ইঞ্জিন মেবামতী ক।বখ।নাব লোকজন ছিন। বিগ মার ন্যন তখনে। 

তিখিশ ভযনি। অনন্য যুব+বযসের ভগ এসন মজ1 ব্যাপার ঘটেছিল। 

কিন্ত আঁন একটা ব্যাপারে আমি প্রবস্ক হয়েছিলাম । আমাপ বেতন মাসে 

১৪০ ডলার হলপে!। তোখানে আমি একজন বন্ধু পেয়েছিলাম, শাম কটা 

অর্থাৎ জর্জ কটার--বিরাট ব্লেকর্মী-পরিনাঁরেবই অন্থতম। ত্রিনিদাধে যখন 

আমি জেনারেল ফোরম্যানেন চাকরি পাই, ঠিক সেসময় তিনি ত্রিনিদাদে 
স্ুপারিনটেগ্ডেষ্টের পদে নিযুক্ত হন। তীাব গুণের কথা ভাবতে ভাবতে 
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আমাপও কলেজে শিক্ষা গ্রহণেব তীর ইচ্ছা হতো । রেলকাখখানার যগ্ত্রবিদূপে 
আমি ধবে নিষে্িলাম যে গেলে পশ্চি।লনাব বাপাবে এন অল্প বয়সেই 

শীণ এভট। কতৃত্র, তিনি শিশ্চযই কলেঙ্গী শিক্ষা পেষেছন। মনে হতো চার 

স্ুচাক বাক-পট্ুত। আর স্থানকলপাব শিবিশেষে স্বচ্ছন্দ ব্যবহারেই আমাৰ 

এপারণ। হগছিল। কাজেই প্যক্তিগত অন্ত্রবিধ| দ্ূন কণাত্র জন্তে আমি 

ডাঁকষোগে দ্রুত শিক্ষা! গ্রহণ কপতে উঠে পডে লেগে গেলাম। কিন্ত বেশি 

দিণ না বেতেই আমি জানতে পাধলাম ষে মানব চে।দ্দ বব ব্যল্প জজ কটাব 

বিছ্য।শষ ছেডে প্রথমে পেলে তাবপাতি। বাহৃক্ক ও পরবে অপারেটর তন। 

এ অনস্থ। থেবেহ তা দীপ।ব মন! তাব9 আমিক পদোষতি ঘটতে খ।বে। 

তিনি ট্রেন ছিসপাচান, চীফ্চ ডিসপাচাপ, ট্রেন মাণশাব « বিশাগীর সুপার পদে 

উন্নীত হন । মাছি তাৰ ভীবনেৰ পট মিরা পযালোচন। বাব খুঝনে ৰাকি 

নেই, বেল কোম্প নী, ন্মাপ বালব কাজই তান পক্ষে কাপজী শিক্ষাৰ সমতুল 

হগেছে, কর্মের মাধ্যমেই তাণ শ্মীচনণ মাজত ভয্যচ্ছে | 

একবার তিশি আমাৰ ্মফিমে এমে একট! জকরী বাপ” আলাপ 

করেন। 

“ব্য।পাৰ কী 7?” 

“ক্ষ(র ঘমল। 1 পযোনাপী অল।ক। জাডিয়ে যে কুষো পষেছে, সেটার 

একটা ব্যবস্থ। কখতিই হ্ব। এ অগহীণ কুখোট। কামক্গম বাখবাব জন্তে 

বে ৬ ম।গ।বকে প্রায় সনয়ই মোতাঘন র শতে হয়। কুঁমেটাব লে খুলই 

ক্ষন বষেছে, এতে ইত্িনের ঘে কিন্মতি হচ্ছে! তোমাৰ চেয়ে একথা! আর 

কেই বা বেশি জানে ।? 

পশ্চিম অঞ্চলেব অখিবা*শ বেলপথে ক্ষাব একটা শিধাকণ সমস্তা । এলিসেব 

বেল কাবখানাষ যখন ঝাড়পাব ছিপাম, -।ন আমার প্রথম কাজ ছিল 

কারখানা থেকে বযুলাদের নলগুলোকে একটা চালা ঘবে কষ্টেম্ষ্টে টেনে নিয়ে 

য।ওয়!। এখানে নলে জমাট শক্ত ক্ষার খদে না পড়া পর্বস্ত আমরা ঠং ঠং 
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শব্দে অনবরত নাভানাভি করতাম। ভেবেছিলাম, এ সমস্য! বুঝি শুধু পশ্চিম 

কানপাঁসেরই , কিন্তু ত্রিনিদাদের কারখানাগুলোতে এট] ষেন ছুংক্বপ্ন । 

“ওয়াল্ট, পযোনালী এলাকা ছাড়িয়ে পানীয় জলের উতৎন বয়েছে। কিন্তু 

অতি গভীব প্রদেশে তার অবস্থান , সাধারণ পাম্পে তাৰ নাগাল পাঁওয়। যাবে 

না। ভূনিয়েন বনু নিচু থেকে কী করে জল তোলা যাবে, আমাকে 
ভা তদ্দিশ দিতে পাবো ? এব সন্ধমন মিললে আমারও সবচেয়ে বড সমন্তা] 

মিটবে, তোমারও মিটবে 1৮ 

“জর্জ, কখনও কি ফন্তজলধারার কথ। শুনেছ ?, 

“কী ধবণেব জলম্তর ?” 

“্ষন্ত।” বেশ দোঁর দিষেই আম শবটার পুনরাবৃত্তি করল[ম, যেন 

প্রতোকেই ফন্ত্র জলধাবার কথা জানে । কিন্ত আমি একট। প্রবন্ধে বছৰ 

কষেক আগে প্রথমে এর কথ প়ি। সখের বথা, ষখনই কৌনবপ যাপ্সিক 

কলাকৌশলের সম্পর্ষিত বিষয় পড়ি, তখন বেশ যত্ব বরেই পন্ড থাকি, -যা 

পড়ি তার অর্থ বুঝবাব চেষ্টা করি। 

*ওযান্ট, এধরণের একটা কুফ্জে! খুডতে পাঁগলে আব তা থেকে জল ভোল! 

গেলে কী চমৎক।ণই না হতো], ভালে এবিধ আর য| জান, বল 1” 

এ খবর কোথায় পেলাম, ত1 তাকে বণিনি , কিন্ধ থেতে বামায় যাবার 

সময তার কাছে এর কাযকৌশলের নীতি ব্াখ্য। করল(ম। 
“সাধারণ পাম্পে আদৌ ক চলবে না, এ-পাম্প চালাতে এয়ার 

কন্প্রেপাব আঁ স্ট্রীম বলা লাগবে। বাচ্চা ছেলে যেমনি করে সোডাব 
জলপূর্ণ গেলামে একট। নল ডুবিয়ে দিয়ে তা ধবে থাকে, তেম্নি একটা নল পাত্রে 

রাখ,-শুবু চুষবে শা, কিন্ত ফুঁ দাও। পেই নিমজ্জিত নল দিয়ে বায়ু 
ঢুকতে থাকলে আধ।রে রক্ষিত দ্গল ফুলে উঠবে । অবশ্ঠ সবকিছুই খুব ফত্ব করে 

করতে হবে, কিন্ত কুয়োর গভীরতা জানলে সেটাও তেমন কঠিন কিছু 
হবে না।” 
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খুশীতে উপচে উঠে কটার টেবিল চাপড়াতে লাগলেন । “ওরে বাবব। ! 

যদি কোনরকমে কাজটা হয়ে যায়, ব্ল, কোথায় এরকম ছ্িনিষের কথ! 

শুনেছে? 

“আঃ এমন কত লখ লাখ কথাই না আমি শুনি» 

“তবে আমার হযে একাজট! কর না ?” 

“নিশ্চয ।৮ জীবনে আমি এমনি কাজ কখনে। দেখিনি । 

প্রথমে কিম্প্রেগাব? বাবদ খবচের একটা ঠিসাব নিলাম, তারপর নলের দঝ 

ধরল।ম | প্রথমানধিই জানতাম, আমাদের বাগ্চিত জলধারা ভূত্তরের ৬ শত 

ফুট নিচে রয়েছে । 1হসাব কষা শেষ হলে দেখা গেল যে একাজে সাড়ে 

নহাঁজর ডলার প্রয়োজন হবে। এ পরিমাণ যে সে নয়। তবে ষেকরেই হোক, 

জর্জ এব্যয়ন্রাদ্দ অন্রমোদন করিয়ে নিলেন আধ আমাকে একালের তদাবকের 

ভাব দেপয়। হলো। 

মাটির নিচে ছ*শ” ফুট পথান্ত খুভবাঞ পর অবিরাম প্রবহমান জলত্তর 

পাওয়া গেল বলে মনে হল। ৭৫ ফুট দীর্ঘ একখ|না নলের বহু জায়গায় তিন- 

চতুর্থাংশ ব্যাসযুক্ত ছিত্র কর! হল, এটা শুপ্রোথিত নলের শেষ প্রান্তে আটকান 

খ।কবে। আব এটাব ভেতপ দিয়ে ক্রমাগত বযুর চাপ জলম্তরের মধ্যে 

প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। তা হলেই কাঙ্দ একরকম সমীধা। শুধু 

কণক্রীটেব একট। ভিত্তি তৈরী করে তাতে জ্টীম বয়লার ও কম্প্রেপার স্থাপন 

করলেই হুল । 

ভ-নিষ্লেব কৃপটি সম্পৃণ হতে মাত্র এক সপ্তাহ বাকি; এমন সমম্ম কটারের 
কাছ থেকে তাঁর পেল।ম; তিনি জানিয়েছেন কাজ শেষ না হওয়া পথ্যস্ত ছিনি 

আঁমাব সঙ্গে থাকবার জন্যে আসছেন। সাগ্রঙে তীর আগমন প্রতীক্ষা করে 

রইলাম; কারণ জর্জের সঙ্গে ভারী আমো্ে সময় কাট । কিন্ত তিনি আসার 

পর আমার বেশ অশ্বস্তি বোধ হতে লাগে । নিজের গাড়ীতে তিনি এসেছিলেন? 
তার সঙ্গে ছিল একদল রোড মাস্টার, সেতু-নির্মাণ তদারকের স্থপার এবং 
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বিভ।গেব সকল শ্রেণীর অফিলাব। তখন পষস্ত আমি সামাজিক রীতিনীতিতে 
একদম আঁন।ভী, ছে।ট সহরেব ক্ষুদে লাক। এতদিন আমি নিজের কাজে 

একেবারে ডুবে ছিলাম $ কাজেই পাথিব বাঁপাবে অভিজ্ঞতা আমাব অল্পই 
হয়েছিল । 

“ওযাণ্ট, গাভীতেই আমাদের লাঞ্চ হচ্ছে।” 

*ধন্যবাদ, কিন্ধ দেখ, আমিতো এক্ষুনি একাঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে পারছি 

না_-এদেব কাঁজকর্ম আমা দেখতে হবে--১ 

“আঃ চলে এসো না। তোমাকে কিছু শা কিছু তো কোথাষও বসে 

খেয়ে নিতেই হনে 1 

“আমি আমার লান্বের কৌটা এনেছি । খ।নিক পবে তোমাৰ সঙ্গে দেখা 
তবে ।* 

সেদিন কটান তিন ভিনবাব "মামাকে তাৰ নিজৰ গাচীতে যেতে 

বললেন । কিন্ধি নান! ছলছুত্তোয কোনবকই (গলাম না। ড্রিলি* করার হ্ 

নিয়ে কাঁক্স করাষ শ্যামার চেহাবা নো”্ণা ও চটচটে হযে গিয়েছিল, অথবা 

পোষাক বদলাতে আমি চাইনি, বা মামা কিছুটা সময ঘুমান দবকার ছিল । 

কটাবেব গাড়ীতে পা যাবান 'মলুষাঁত একটা না একট আমাকে দিতে হচ্ছিল । 

সত্য কথ! বলতে কি, আমি শ্য পেয়ে গিষেছিলাষ-শুয ভচ্ছিল গাঁডীতে 

ঢুকতে । ভেগবছিলাঁম, সামীজিক সীতি লেখে আমি চলতে পানব না। 

জীবনে কখনো ষে প্রাইভট কারে চডিনি। 

দ্বিতীমদ্নি জর্জ '্মামীব কাছে দ্রপুবে এলেন, এসে আমার একট। ভাত 

ধনলেন। তারপর অন্য একজন আমাঁব আর একটা হাত পরলেন, এক 

বিশীলকাঁয় রৌভ-মাস্টাব, ক্গাতিতে তিনি আইরিশ | 

“চলো, খেয়ে মাসিগে 1৮ মুখ খুলবাঁদ আগেই তারা আমাকে চার ধাপ 

এগিয়ে নিয়ে গেশেন , খাবাবের ঝোল।ব যে আমাঁর দুপুরের খাবার রষেছে, 

একথ! বলার স্থষযোগ পর্যন্ত পেলাম না। 
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“এসো, এসো 1৮” কটারের নীল চোখে গোপন হাসি খেলছিল ; তার 

অর্থ--এবার আর বোক। বানাতে পাবে না ।, কাজেই কিছুটা ভয়ে ও কিছুট। 

উত্তেজিত 'ভাবে মামাকে ও তাদেব সঙ্গ নিতে হলে] । 

«আরে, আমাকে পোশাক বদলে আসতে দা9।” 

«আরে, থাক তোমা পোঁশ।ক 1! গাডীতে ওঠো ।৮ ধরাধরি করে 

তারা আঁম।কে গাঠীতে তুলে দিলেন । 

অন্ন কিছুক্ষণের মধোই আমি একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বসলাম, 

একখান। কর! ও নিখৃত ঢাকনি ওর ওপর পাতা । কাজেই আমার চন্মাখ। ও 

নোংর। পোশাকে একটু নডে চডে বসতে গেলেই টেবিল ব্লথখানা মলিন হয়ে 

যাবে বলে আমার আশংক] হতে লাগল। তা ছাভা, কৃষ্ণাক্স পনলিচারকদের 

ঘুর্ণাযমান অক্ষিগোপণক জীবনে এই প্রথম আমি দেখলাম, ওদের 

চোখের তাবাঁয় একটা অস্থির । মনে হলো, আমাব আচাব ব্যবহারে 

মাবাম্নক হুন ধববাব জন্টেই তাম্দব একাবসাঁজি। 'তারপব যা"হবাব, 

তাই হলো। 

পবিচারক আম।ব সামনে একট থ।পা ধরল, ওতে প্রা আমাৰ 

অ+লের সাঁমনে এক জোড। গবম ব্স্ব ছিল। এঁগুলে। যবেব তুষে মোড 'মাব 
ছু-প্রান্তে হ্থতো বাঁধ! বলে মনে হলে! । তৃণাঞ্চলের মুবগী যেমনপাঁরা শিকারীর 

চে।খের সমান 'আাডাণ ছেডে শুন্ট(কাশে উডবার সময় বেছে নেয় "মমি তেমনি 

সতক ছিলাম । আড়চোখে আর সকলের %"কে চেয়ে নিচ্ছিলাম, কিন্তু সব বৃথ।। 

জর্জ সব সময ছিমছ্ছাম থাকেন, কোর্টওযার্য সম্পর্কে কথ! বলতে গিয়ে 

হাত নেড়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করছিলেন । আইরিশ রোঁড মাস্টার এক চুমুক জল 

খেয়ে গৌফ ঠিক করছিলেন । অগ্ত নব ভদ্রলোকও খাওয়া আরম্ভ করতে 
গড়িমসি করছিনেন। কিন্তু আমাঁব তর সইছিল না। আমাকে ষে কাজে 

ফিরে যেতে হবে। কাজেই ছুরিকাট। নিয়ে আমি আগের ব্স্তটির একটা দিক 

ছাঁভিয়ে নিলাম, আর তারপর খেতে চেষ্টা করলাম । 
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উপস্থিত বেশির ভাগ লোক আইরিশ , তারা আব পারলেন পা, হো হো 
করে হেসে উঠলেন। জজের গোলাপী গাল বেষে কৌতুকাশ্র গভিয়ে পডল। 
গরম গরম এই ভোজ্য ( 15191 ) দিষেই তিনি আমার পেট ভরিয়ে দেবার 
মতলব করেছিলেন। লজ্জীয় আমার মুখ লাঁণ হযে উঠল। যবের ভষি আর 

না! খেয়েই আমি কোনরকমে থাল| সাফ কবে ফেললাম । তখন আমার মনে 

শুধু স্থানভ্যাগের চিন্তাই মুখা হযে উঠল। কিন্ধ হাসিতে আমি ক্ষুব্ধ হইনি, 
এব্ষিয়ে জর্জ নিঃসন্দেহ না হওয। পধ্যন্ত তার। আমাকে যেতে দেন নি। 

সেদিন বিকালে আমার দেই বেশেই আমার থালায় নানা বিচিত্র অজ্ঞাত 

বস্ত পরিবেষণ কগ| হয , আমি কিন্তু নিজেোক সেই অবস্থার সঙ্গে কিছুতেই খাপ 

খাওয়াতে পারিনি। নারী সমাজ যেসব বিষষকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে 

করে থাকে, তার বন বিষয়েই আমি অজ্ঞ, কাজেই জীবনযাত্রার কয়েকটি 

বিষয়ে আমার সহধমিণীব দৃষ্টি ভক্গিপ মাভাম্ম্য যেন পেপিন নৃতন করে আমি 
উপলব্ধি করলয়। সে এববাবও আমাকে উত্যক্ত কবেনি। তাৰ চধিজ্রের 

এই বৈশিষ্ট্য আমি এলিসেই জানতাম ১ কাঁবণ এখানকার সব মেয়েই মাজিত 

বেশভৃষা ও আচাবব্যবাপের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু তার বেলয একথাট। 

খাঢত না। আমাঞ্জে যে খাগ্ধ পরিবেষণ করা হত, তার চেয়ে ভিন্নতর খাছ 

তিনি গ্রহণ করতেন। আর খাবার টেবিলের রীতিনীতি তে।? ছুপুরে 

কাবখানার ০৬ পু বাঁজলে যগ্তবিত্ে ষে নিদারুণ খিদে লাগে, তার প্রতীঙ্গা এর 
লয় না। কাজেই আর একট। ভেপু বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ষেমান্ুষকে কারখানায় 

ফিরে যেতে হয, “স খিদের সময় গো গ্রাসে যে অন্নই গ্রহণ করুক, তা ই ভার 
রীতি। 

তবু প্রাইভেট কার প্রথম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর আমি উপলব্ধি করলাম 

'ষে, প্রথিবীতে যন্ব ও মান্য ছাড়া আরও বহু বিষয় আছে। সেদিন বরাতে 

আবার জর্জেব সঙ্গে নৈশভোজের জন্যে গেলাম । এভাবে সপ্তাহের অবশিষ্ট 

ক”দিনও আমর। একসঙ্গে আহার করলাম, ভূপ্রোথিত কৃপ নির্মাণ শেষ হবার 
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দিন যে-অনুষ্ঠান হলো, সেদিনও বাদ পডল না। প্রথম দিন থেকেই কৃপ থেকে 
চমৎকার জল উঠতে লাগল , কারণ জল উত্তোলনের হিসাবনিকাঁশে কোন ফাক 

ছিল না। এথেকে পানীয় জল পেতে গেলে একটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখ প্রয়োজন £ 

তাহলে! ছাকনি ( ভালব ) আবত্তিত করা । প্রখমবাণ এট। করার মময় একট 

বুদ্ধময় জলধাঁর] চল্লিশফুট বা ততোশিক উপ্বাকাঁশে উতক্ষি্ধ হলে, তখন 
সদলে জন্ব উপস্থিত ছিলেন । জশে একদম ক্ষাব নেই ! 

এ-ব্যাপারের পর জর্জ আরও দায়িত্বপূর্ণ কাঁজে নিযুক্ত হলেন; তার কর্তৃহ 

ও অর্থাগমেব পথ আরও প্রশস্ত হলে।, তিনি ফোর্ট ওয়ার্থ আগ ডেনভার 

সিটি কোং-এর জেনারেল স্থুপাপ নিযুক্ত হলেন। এই কোংএর রেলপথ 

আমাদের লাইনের সঙ্গে টেক্সলাইনে ( টেক্সাম) যুক্ত হয়ে ফোর্ট ওয়ার্থ আযাণ্ড 

ডাল্পস কোংএর রেলপথ পধ্যস্ত প্রসারিত হয়েছিল। নৃতন কাজে যোগ 

দেখার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। 

4ওয়াণ্ট, তুমিও আমার সঙ্গে চল না? তোমার মতো লোকের 

সঙ্গেই কাজ করে আরাম । টেক্সাসের কাঁরখানাঘটিত একটা সমস্য] রয়েছে ॥ 
তাম এটার একটা বিহিত করতে পারবে।” 

“জর্জ, তোমার নৃত্তন জায়গা কেমন লাঁগে, আগে তাই দেখ তো1।৮ 

কটারের চলে যাবার তিন মাস পণ ফোর্ট ওয়াথ থেকে তিনি তারযোগে 

টেক্সাসে চাইন্জেসে আমাকে দেখা কনতে অন্টরোধ করলেন। এ স্থানটি 

অ্রিনিদাঁদ থেকে প্রায় তিনশত মাইল ণুরবন্তী একটি গ্রাম,-ওকলাহো যাঁর 

নৈখত কোণের শিকটবন্তাী লোহিত নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে জর্জের্ 

সঙ্গে আমার দেখা । 

“গত সঞ্তাহে ক্লারেনডনে আমাদের কারখানাটি শুডে গিয়েছে। রেলরাস্ত! 
তৈরীর সমসাময়িককালে এঁটে গড়ে উঠে; কিন্তু স্থান নির্বাচন ভাল হয়নি । 

তার চেয়ে চাইন্ডেলে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এ বিভাগটা দীর্ঘতর 
হতে পারে, আর রেল-চলাচল ব্যবস্থাপনায় গ্রচুর অর্থের সীশ্রয়ও হতে পারে । 
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দেখতেই তো পাচ্ছে। ওযাঁট, এখাশে এসে নিক্গ ইচ্ছামত কাবখান| তৈপী 
করতে পারবে। আর চালাতেও পারবে। তুমিই হবে বিভাগীয় মান্টাব 

মেক।নিক 1৮- জর্জ বললেন । 

“আঃ কাবখানা গডে তোলার কাজ তো আমার কাছে সব চেয়ে বেশি 

পছন্দনই | এবিষয়ে আমার কিছুটা ধারনাও আছে , কিন্ত 

প্চলেই আস না, কি বলো ?” 

«“ডেলার কাছে বিষয়টা! পেশ কবতে হবে যে? 

পউত্তম। তাঁকে বলবে, মাসে আরও ২০ ডলার বেতন বাঁডবে। 

“জর্জ, আমি তো চলে আসতেই চাই । কিঞ্ত বর্তমান অবস্থায তোমাক এ 

ক্বীকার করতে হবে যে- আচ", আমাব প্যাঁট আর জতোয় এসব গেক্ষ। 

বং দেখ না, আব তোম।র নিজের নখখান। দেখলে ব্ঝতে পারবে । 

অমব1 দুজনে ছোট শহরটাঁব চাঁদিক খুবে দেখলাম, তখনও এটা একট! 

গ্রাম বৈ কিছু নয়। এত ভাড়া নেবাৰ মতে। মাহ একটা বাড়ি খুঁজে 

€পেলাম। এটা চাপ ঘর ৪ধাল1 একট খামাব হডী, আ১ একব জমিব মধ্য এাগে 

অবস্থিত। লমযটা ছিল বহুবেব শেবাশেষি » কাঙ্গেই বাণ্ছীন মালিক কিষাণের 

সঙ্গে কথাবাত। বলবা জনে নক ও আমকে ফনপলভব। জমি জার্গাল ঘুরে 

যেতে হয়েছিল । কোন নাপীণ পক্ষে জীবনযাত্র। সহজ কর্ণবাব মতে কিছুই 

ও বাড়ীতে ছিল নাঁ। এসব্ঁও মাসে দশ ডলাব কবে ভাঁড় দিতে বানি থাকলে 

কৃষক তাব পবিবারবর্গকে খামারের অন্য কৌন ছে) বাঁডীতে স্থানান্তর কবতে 

পাঁরে বলে ডবস] দিলেন । বাঁডির কাছে একমাত্র একটা কুয়ো! থেকে জল 

পাবার বাবস্থা! ছিল। কিগ্ত এজলেও গন্ধকের স্বাদ। এটা একট! ভাবী 

উষ্ণ প্রস্নবন বলে মনে হল। এখানে থাকতে হলে অন্ত স্থান থেকে পানীয় জল 

আনতে হবে। 

ব্রিনিদাদদে ফিরে গেলাম, কিন্তু চাইল্ড্রেসে নৃতন কাঁরখাঁনা গডে তোলার 
স্থযোগ নেবাব জন্যে প্রাণ আকুলি বিকুলি করতে লাগল । অথ্চ শিশুসন্তান 
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নিয়ে এমন এক আশ্রয়ে যেতে আমাব স্ত্রীকে কী করে বলব, ভেবে 

পেলাম ন]। 

“ডেল, একদম ছোট্র বাড়ি , একট। শস্ত ক্ষেতের ভেতর বললেই চলে । 

এখানে তোমার বন্ধুবান্ধব বযষেছে, ম্বার বেশ আর।মেও আমবা আছি। 

অবশ্ঠ ত্রিনিাদেব চেয়ে আমাদেব খরচ কমে যেনে পালে । তা" ছাঁডা, মাইনে 

মাসে ভি ডলাপ বেশি পাব। সন চেয়ে ব৬ কথা, এট। একটা মস্ত যোগ । 
পবে বলতে পর! যাবে, আ্মই চাইলড্রেসেব কাপখান। তৈপী করেছিলাম । 

তোকে কি জলে গন্ধকেণ স্বাদেন কথ বণপিশি? বাচ্চাকে এপ এক ফোটা 

জল খাঁণয়াতেও সাহস বরবে শপ । আগ বাডীটা যে একেবারে শম্তক্ষেতের 

তব --” 

“ছা, আমীধপ যাবার গ্রায়।শন বোধ করণে আমার জন্তে ভেবে না। 

জীব ণ উন্নতি কব “যনে খাবে যখনই আমি সখা হবো ।” আমার 

স্ত্রী তাৰ শিব ভব লন্ে কখনে। আংমাবে এক জায়গায় লেগে থাকতে 

বলেননি । আমান এমন সা বধ মাল্, মাদেব স্বীদেন না।ক কানা, চিরস্তন 

অনুযোগ ও বদমেজ্গাছে তান্দব জীনব্যথ হযে গিষেছে। আযাব স্ত্রী যদি 

বলতো, “এমন লিপ দন জামগান বাচ্চাবে নিল্য হালে না। আমাকে বিবরে 

ঢুকাৰাণ চেগ্া করছ, এমন আহাম্মব আব শ্বার্থপণ তুমি '” তাহলেই তে 
আমি ত্রিপিদ।দ, অথব স্ট লেক শিটি বাঁ “লি'স থেক যেতাম । হম্ত এখনও 

এব যে কোন এক জাষগাঁষ আমি থ।কভাএ, কি্ত আমার ছুরাকাঁচ্ষা থেকেই 

যেতো। পাবিবাধ্কি জীবনের আরম্ভ থেকেই আমার স্ত্রী আমাব ওপর 

যেরূপ আস্থ। স্থাপন করে আসছে, তাৰ “য়ে বেশি গব ৪ আনন্দ বোধ করার 

হেতু আমাব জীবনে ঘটে নি। এভাবেই টেক্সামের চইল্ড্রেমে আমাদেব 
পবিবার স্থানান্তর কবা হলে । 

সময়াঞ্গপাতিক মুল্য শোধেব সর্তে যেসব আসবাবপত্র কেন! হয়েছিল, 

প্রত্যেকবার স্থানব্দলের সঙ্গে তার চেহারাও ময়লা হয়ে ষাচ্ছিল। চাইল্ড্রেসের 
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বাসায় উঠে আমরা কম্বলটাঁকে উলটো! ক'রে পেতে নিয়েছিলাম, তাই ছেঁড়া ও 

ময়লা! অংশট! বিছানার 'তল।য় ঢাকা পড়েছিল। সন্ট লেক সিটিতে ১৭ ডল।র 

বিনিময়ে ংখন কিনেছিলাম, তখনই এগুলোকে ভাল বলা চলত না। কিন্তু 

মালগাড়ীতে দীর্ঘ ভ্রমণের পর এদের দশ! বেশ শোচনীয় হয়ে পড়ছিল; 

অবশ্য স্বাভাবিক ক্ষয় ক্ষতিও যে না হযেছিল এমন নয়। এসত্বেও আমার:স্ত্রীকে 

কনে! বলতে শুনিনি, “এলিসে যে ধরণের আসবাব আমাদের ছিল, এগুলো 

তেমন নয়।” 

শীতারভ্ত ও শীতের আধাআধি নতুন কারখানা নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের 

ব্যাপারে আমার চরম খাটুনি হয়। এপধযায় শেষ হবার পর্ন এক নির্মল দ্রিনে 

আইওয়ার ওয়েলউইন (06151) থেকে জন ই চিজহোমের এক তার 

পেলাম। শিকাগে। গেট ওয়েস্টার্ণ রেল9য়ের মাস্টার মেকাঁনিকের পদ 

গ্রহণের জন্যে তিনি এতে আমাকে অন্করোঁধ করেন। তিনি এখানকু।র মাস্টার 

মেকানিক; জেনারেল মাস্টার মেকাঁণিকেব পদে উন্নীত হযেছেন বলে তিনি 

আমার কাছে এ প্রস্তাব করেছেন। এচাকুরীতে মাসিক বেতেন দু'শ ডলার , 

ব্তমান চাকরিতে যা পেতাম, তার চেয়ে ৪০ ডলার বেশি । কিন্তু আরও 

কতক গুলো বিষয় বিবেচ্য ছিল। পশ্চিম অঞ্চলে চিজহোম আর আমার মধ্যে 

বন্ধুত্ব হয়। তখন তিনি ওয়েলউইন কারখানার আশ্চর্য ধরণের যন্্প(তি 

সম্পর্কে আমার কাছে গর্ব প্রকাশ করেছিলেন। এঁ কারখানায় খেলনার মতো 

ষক্ত্পাতি স্থানান্তরের, আর কমীদের জন্তে কলঘরও স্থাপনের ব্যবস্থার কথ! 

তিনি আমাকে বলেছিলেন। আমরা তখনও চাইল্ড্রেসে একট। সাধারণের 

ব্যবহার্য জলপার্ন হতে পানীয় জল নিচ্ছিলাম ; তা ছাড়, এলিসে যে ধরণের 

জলাধার ব্যবহার করা হতে! এখানকাঁদ রেল কোম্পানী মাত্র তখন 

আমাদের হাতমুখ ধোবার সে জাতীয় বন্দোবস্ত করেছিল । 

ফোট ওযার্থে জর্জ কটারকে তার করে জানালাম যে, চমৎকার একট 

চাকরি জুটছে; কাল বিলম্ব না৷ করে, হয় গ্রহণ, নয় বর্জন করতে হবে। 



ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী ৪৭ 

জর্জের সঙ্গে আলোচনার জন্যে আমি স্থানত্যাগ করতে পারছিলাম না। জর্জ 

জেনারেল স্পাখিণ্টেণ্ডে্ট, কিন্ত সে আমার স্ুহৃদও। আমার তারে তাঁকে 
রাতের ট্রেণে এখানে এসে সমস্ত বিষয় বেশ ভালভাবে আলোচনা করতে 

অনুরোধ জানালাম । তিনি এলেন, তার মেজাজ খাসা । 

“জর্জ, কী করে এ প্রস্তাব অগ্রাহা করি? তবে তোমাকে ছেড়ে যাবার 

ইচ্ছে আমার আদ নেই, কিন্ত-_” 
"ওয়াপ্ট, এ-প্রস্তাবে আমাকে সায় দিতে হবেই । এটা উত্তম সুযোগ । 

তোমাকে মাসে ছু'শ ভলার দেয় যায়, কিন্তু এই শেষ। আর ওয়েলউইনে 
তোমার দু'শ ডলার বেতন চাকরি আনুন্ত। ওখানকার কারখানা গুলোও 

উচু দরের হবার কথা, তা” ছাঁডা, ফিটফাঁট ও জনবহুল সহরে ডেলার মানসিক 
অবস্থাও ভাল থাকবে । কিন্ত তোঁমাব স্থলবর্তাঁ হবে কে ?” 

“মে লোক আছে, কারখানার জেনারেল ফোবম্যান তিনি । আমাকে যেমন 

জানা, তেমনটি জর্জ লিটলকে তুমি জানো না, কিন্ত আমি তাকে চিনি। 
ত্রিনিদাদদে তাকে আমিই ইঞ্জিন মেরামতী কারখ।নার ফোঁরম্যান পদে 

বহাল করি। একটার পর আর একট! চাকবীতে তিনি আমার স্থলবর্তা 

হচ্ছেন |” 

আলোচনার পর আমি ৩ অফিসে গিয়ে চিজহোমের কাছে চাঁকছি 

স্বীকার কবে তার করলাম। তাকে জানালাম যে, হপ্ডাখানেকের মধ্যে তিনি 

যাকে আশ। করতে পারেন। 

টেলিগ্রাম অপাবেটর যখন আমার তাঁর পাঠাচ্ছিলেন, তখন মুখ্য তারবার্তা- 
প্রেরক আমার তারের মম শুনছিলেন। 

“ওয়াণ্টাপ, তুমি সত্যিই চলে যাচ্ছে৷? তবে তোমার বাসাটা আমি 

ভাড়া নিতে পারি? তিন মাস হলো, অ+মার স্ত্রী এখানে এসেছে ; আমরা 
একটা ভয়ানক জায়গায় বাস করছি । তোমার পর্ত কি? 

“আমার আনবাবপত্র কিনে নিলে আমার বানা ভাড়া পেতে পারো 1 
৭ 



৯৮ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

“চলো না গিয়ে দেখি ।” 

আমলা একটা বগিগাডীতে রেল লাইন পেরিয়ে গেলাম , তারপব লালচে 

ধু'ণান পু আন্তবণ ভেদ কনে, শম্যক্ষেত অতিক্রম কবে সেই শির্জন ও 

নিরানন্দ গৃভে পৌছল।ম। আসবাব ধেখাবার জন্তে আস্তে আস্তে ধখন 

শোবার ঘরে ঢুকলাম তখন আঁমাদেব শিশুপস্তান ঘুমিযে ছিল। আমবা 

দবদত্তর ঠিক কখলাম। ফুপদানি, টেবিলঢ[কনি ও কষেক প্রকার ন্যক্তিগত 
'জিনিস বাদে একশ? ডলাপ্পে আমি সব নেচে দিপাম। আসবাব ও পান্না ঘরে 

ব্যবহারেব উপযোগী লোহ।ন জিনিসপন তিনি পেলেন। এন পাঁচ দিন পর 

তিনি আমাব বাসাবাডীন্েে চলে এলেন , তখন ডেল! আব শিশুসন্তানকে 

নিষে আমি ট্রেনে উদ দিকে ণণন, ধিয়েছি । শিশুধ গাঁডী ও ছেটি একটা 
স্থুটকেশ ছাডা আমাঁদেন সব ক্ষিশিসপত্র একটা বড বাক্সে গাদা কণা হয্ছিল। 

চাইলড্রেসে বাস কপার সমন পাচ শ' ডলাব জমিয়েছিল।ম, ত।' ছাড়া এই 

ছিল আমাদের ষাণতীয় সম্পত্তি । 

ফেব্রুয়ারীর এক স্বপিও দিনে আমপা টেক্সাস ছে চলে যাবার সময় 

আমাল স্্ীকে কলছিলীম, “এটা তোমাৰ বাসেব পক্ষে বেশ ডল জাষগ। হবে। 

ওয়েলউইন সভা পাঁষ ছ* ভাছগাব লোকের বসতি , এ একট] উত্তম নেল-সহর। 

সব কিছু ৰিবেচন। করে ডকামাব ডাঁক্কাব পাওয়া যাথ এমন জায়গাষ তোমায 

বাখার মময উপস্থিত হয়েছে 1৮ 

আমরা! সকালবেল। ট্রেন থেকে ওয়েলউইনে নামলাম । স্থানট। শুমের 

অঞ্চলে অবস্থিত, ১৮ ফুট গভীব পুরু তুষার ও বরফের আগ্তরণ। টেক্সাসে 
থেকেই আমবা বেশ গরম বনে আচ্ছাদিত ছিলাম, কিন্ত এ সব্বেও আমাদের 
হাঁডে কাঁপুনি পাগছিল। মাঁলবাহীব কাছ থেকে শিশুর গাঁডীটি আমি 
নিশাম ১ তারপর কল জড়িয়ে শিশুকে ওর মধ্যে শুইয়ে দেবার পর আমর! 
ভোটেলের দিকে বওণ| হলাম। শিশুর গাঁভীটি আমি নিজে ঠেলে নিয়ে 
যাবার সময় একবার পা ফসকে পডেও গেলাম । 



ক্রাইসলাবের আত্মকাহিনী ৯ 

প্রাতবাশ ও হোটেলে বসের ব্যবস্থা করেই আমি বেবিয়ে গেলায। 

স্স্তয় যেতে যেতে যেঘব বিষয় আমাব নয়া দায়িত্বে অন্ততুক্ত হতে 

পাঁবে, তা” দেখে নিচ্ছিলাম । ধেখলাম, বিবটকাঁয় তুষাঝছেদধী লাঙ্গল সাদ! 
ববফের স্ত,পের মধ্য দিযে তুষারকণা পিষে ও ছডিযে এগিষে চলেছে। 
এইসব তুষারস্তুপই বিলম্বে ট্রেন আসবার জন্থ দায়ী। কিন্তু এ সত্বেও ট্রেন 
চগাচলের বিপাঁম ছিল না। 

চিজহেোম আমাকে সোজা কারখানায় শিয়ে গেলেন ১ এব বণাটন্বে আমার 

মনে আনন্দের শিহরণ জাগল। হাঁডর্কীপান শীতেব কথা আমা মনেই রইল 

ন। যত স্ব কারখানা আমি দেখেছি, তাব মধ্যে এইটেই বৃহত্ম। 

ক।প্থানাপ ভেতরে ১৭।১৮টা ইঞ্জিনের মেরামত এক সঙ্গে চলে। 

শীতের অন্ধক।রে উজ্জণ নীলাভ আলে।কচ্ছটাগ চাবধিক উদ্ভাসিত। উপরে 

দোছুল্যমান ক্রেনগুলো শিকল ধিযে ইঠিন ঢেনে তুলতে শঙ্গম। প্রত্যেকটা 

“নিন অুত, ্ানসষাঁর টেবিল” দেখে তো আমা হাততাপি ধিতে ইচ্ছে 

ক”ছিল। আর সবচেষে ভাল ব্যবস্থা হলো, এইসন কাবখানাপ দাধিত্বভার 

নামাবই উপপন্তন্ত হবে। মুহূর্তের হন্যে আমা ছুশ্চিন্ত। ভযণি। অবশ্য 

একালটা বেশ দায়িব্বপূর্ণ, কিন্তু আমার আয্মবিশ্বা অগাখ; কাজ চালাবার 

(বছ্য| মামার বেশ ভ।লভাঁবেই অধিগত হ'য়ে গিয়েছে। 

9য়েলউইনে একটা দেডতলা বাড়ী ভাডা নিলাম । বাঁড়ীটাৰ সম্মুখ- 

প্রসাবিত চমৎকার ঢাকা বারা, গ্রীষ্মে প্রাক্ষাকুগ্ধে ছায়া স্ৃশীতল | প্রায় 

আধ একর বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে এব অবন্থিতি। কাজেই পেছন দিকে অবিলম্বে 

উদ্ভান বচনা, প্রায় ছে।টখট একটা খামার গড়ে তোপার পরিকল্পনায় 

মনোনিবেশ করলাঁন। একটা খলি গোপাঘব ছিল! অবশ্ত নৃতন আসবাব- 
পত্র সময়মত কিনে ফেলা হল। আব আমাদের জমান পীচ শ' ডলার 

সেভিংস ব্যান্কে রাখতেই আমব! চাইপাম। ওয়েলউইনে পৌছানর অল্প 
কিছু কাঁল পব আমাদের দ্বিতীয় মেয়ে বার্রিসের জন্ম হল; স্থতরাং এখন থেকে 



১০৩ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

থেলমা আর আমাদের «খুকু” রইল না। “খুকু” হল এই নৃতন বাচ্চাটি 

বড হয়ে এডগার উইলিয়।ম গাঁরবিশেব সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ্য। 

লোকের সঙ্গে আচরণের কৌশল আমি জানতাম । দৃঢতা আমার ছি, 
কিন্ত ন্তায়পরায়ণতাও ছিল আমার ধাতস্থ। সর্বোপরি আমি যন্্বিদ, এ বিষষে 
সকলে নিঃসন্দেহ। 'রেঘের ওপর সঠিকভাবে আমি “সেটার ভালব' বসাতে 

পারতাম , প্রায় কোন মেকাঁনিকই এজাতীয় কাজ করার সময় আমার সাহায্য- 
প্রার্থী না হয়ে পারত ন|। এবি, ষ্টিকনি (4, 3. 90101506% ) একাথাতে, 

আইনজীৰী ও ফনষ্র(কশন ইঞ্জিনিয়ার । তিনি ছিলেন শিকগো গ্রেট ছয়েস্ট ৭ 
কোং-এর সভাপতি . তিনি বেলবাস্চ| তৈবী রেন। তা ছেলে স্তামুষেল 

ক্রশবি গ্িকনি কোম্পানীব উপসগাপতি ও জেনারেল ম্যান্জাব। তিনি একজন 
সের! পূর্তবিদ, ম্যাসাচুসেটস যত্তববিছ্ধ। মন্দিনেব (ম্যাসাচুসেটস ইনস্রিটুট অফ 

টেকনোলজী ) ম্নাতক। সেই বেলপখ বপাবগ সব স্থানেই আমার বন্ধু ছিপ। 
ওষেলউইনে চাঁকণি ছাড়ার বহু বুধ পৰ ১৯৩৬ সালে আমার 'পৃবপবিচিত 
জনৈক ইগ্চিশিয়াৰ ক্রাইসলান বিন্ডি-এ আমাৰ অফিসে আসেন। সেপিণ 
তিনি আমাকে নিচেব বান্তায দৃষ্টিক্ষেপ করতে বলেছিলেন , আমি দেখতে 

পেলাম, তিনি প্রিমাঁথ গাডী7ত করে যাচ্ছেন। 

আইওষাখ আসাপ এক বছর তিন মাসেব মধ্যে জন চিজহেোম বেলকোম্পানী€ 

চাঁকরি ছেডডে দেন এবং তাণ জাযগাঁষ আমি মাস্টার মেকানিক শিষুক্ত হই। 
তিন মাস পৰ আঁম।র প«বী পুনরাষ পরিবর্তন ঘটে , আমি ইঞ্জিন পরিচালন, 

ব্যবস্থার স্ুপারিনটেণ্ডেটি পদ লাভ করি। শিকাগো থেকে ওযষেলউইন আব 

ওয়েলউইন থেকে মিনিয়াপে।লিস পর্যস্ত বিস্তৃত সমগ্র বেল পথের ইঞ্রিনচালক, 

ফাঁয়াবম্যাঁন, কারম্যান, শপম্যান, মেবামতী কাবখানার লোকজন ও অন্যান্তের 

ব্যবস্থাপনার ভার আমার উপর অপিত হয। রেলেব চাঁকরিতে যন্ত্রব্দিবূপে 

বতট! উচ্চপদ লাভ করা সম্ভব, আমি তার চরম শিখরে পৌঁছুলাম। অবশ্ঠ 
এটার চেয়েও বড রেল কোম্পানী ছিল। আমি ইত্যবসরে প্রচুর শিখেছিলাম 
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আব মনে উচ্চাকাক্ষারও আমার বিরাম ছিল না। এ সময় আমার মাসিক 

বেতন হলে! ৩৫০ ডলাব। 

আমাকে প্রায়ই নানাকাজে শিকাগো যেতে হতো!) কিন্তু ১৯০৮ সালে 

মে।টর গাভী প্রদর্শনী দেখতে আমি খিক?গা যাই । এখানেই আমি বেড়াবার 

মোটর গ।ী দেখি, গাঁডীটাঁর রং জাঁদা ধবধবে এবং গদদী লাল। গাড়ীর 
ওপরট]| খাকি কাপডে ঘেবা, কাঠির কাঠামোর ওপর বসান। ভডের ছু? 

দিকে গুলপ্ষিত খিতে রাণি* বোর্ডে বেশ বডসড একখানা যন্ত্রের বাক্স । 

এ”৯ খুলবার জন্যে মামার হাত নিশপিশ কগতে লাগল। তা্ছাডা সামনের 

আলে। জালাবাব জন্যে একটা গ্যাসাঁধার ১ গডের ঠিক পিছনদিকে, “কাউলিং*- 

এব উভয় দিকে একটা কবে ভেলের দীপ, দেখতে ঠিক যেন ঘোডার গাভীর 

আ। পাঁধ মতে|। মন্ধবমুদ্ধেণ মতো চাপধিন ঘুরে গুবে প্রদর্শনী দেখলাম | বারবার 

গাভী দাম শুধালাম কিন্তু সেই একই নগদ পাচ হাজাব ডলার। এ দামই 

গাডীর সঙ্গে আট| লেবেলে লেখ। ছিল। আঁমাব কাছে সাকল্যে সাত শ” 

ঙলাব ঠিল। স্বীকার করতে কু! নেই, এত টাকা ষোগাড করা গেলেও 
এ গ'ডী বেন! আমার পক্ষে উচিত হবে কিন এ চিন্তা আমি যোটেই কৰি 

2, ৩খন আমি শুধু এই চিন্তাই কবছিপ।ম £ "কোথা থেকে টাকা যোগাড 

ফনব ?? 



(৫) 

পর্রীক্ষা-নিন্নাক্ষা 
আমার জনৈক পরিচিত ব্যপ্তি গুচুর ধনসম্পত্তি লেনদেনেগ অধিকাগী 

ছিলেন। নাম তাণ রালফ ভ্যান ভেক্টেন। বিশাল দেহ; লেখক কার্ন ভ্যান 

০ভকটেনেব তিনি ভাই । ভদ্রলে।ক ব্যাঙ্ক-ব্যব্পায়ী, কণ্টিনেণ্াল ন্যাশনাল 

ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় উপ-সঙাপতি। দৈঘ্যে তিশি ছয় ফ্ট কয়েক ইঞ্চি, আপ 

ওজনে দু'শ পাউগ্ডের চেষে বেশি । সহচব্রূপে চমত্কার তিনি । সাধারণত 

রেল কর্মচাবীদে৭ একট] প্রিষ মিলনস্থানে আমাঁদেব দেখ। হতো, এটা 

হোটেল ত্রীহুটেব পী৮তলাকাৰ একটা অপবিসব রেস্তোরা। ম্যাডিসন গ্থ, 
থেকে মার্বেল পাথবের সিডি বেষে যেতে ₹য। সেখানে পৌছে আমি ৬) ন 

ভেকটেনের জন্তে ৎ পেতে বসে থাকতাম » অবশ্ঠই তিনি আসতেন। 

“ভান, এই গাডীব মডেলটি আমাকে সম্মোভিত কখেছে ১ এটাই প্রথম 

চার দরজাওঘাঁণ1 বেডাবার গাডী। এ মোটর প্রপর্শনীতে তুমি নিশ্ষই 

দেখে থাকবে। গাডীটাপ রং খিষে, গদীব গং লাল, আগ উপবটা খাকী 

কাপডে তৈবী |” 

"ওযাট, আজ সকালে, আ' কাল বিকেলে তুমি এট কথাই বলে- 

ছিলে বটে ।” 

কথাটা মিছে নয়। গত কদিন ধবেই আমি তাৰ জীবন দুবহ কগে 

তুলেছি , আণীর হ্যাগুনোটে তাকে দিষে চাপ হাজাখ তিশশ? ডলাব ধার নেবার 
চেষ্টা করছি। যতবার যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছি, ততবাব আমাকে এই 
বলে থামিয়ে দিয়েছে, “তোমার সমমূল্যের কোন জামিন আছে?” 

যে পগিমাণ টাকা ধার নেওযাব কথা, তার সমমূল্যের কোন জামিন বাখ।র 
মতে] আমার কিছু ছিল না। আমার জমান মাত্র সাতশ” ডলাঁগ ছিল; ভ্যান 
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আর চার হাজার তিনশ+ ডলার ধার দিলে মোট পাঁচ হাজার ভলার হয়। তা” 

দিয়ে গাঁডী কেন| যায়। গান্টী আমার চাই-ই চাই। বাঁজেই আমি আমার 

স্থবিধামত যুক্তিতকেব জাল বুনে বক্তব্য জোরাল করবার জন্য নেহাৎ ক্রুটিযুক্ত 

তথ্যেব সমাবেশ করলাম £ 

“ভান, ষানবাহনেব ব্যবপায় সম্পর্কে “তা যথেষ্ট ওয়াকেফহাল আছো। 

দৈনিক শিকাগোষ এখানক।র বেলে কোম্পানীর সঙ্গেও লেনদেন হয়ে থাকে। 

অবশ্য মোট গাডভীকেও যানবাহন বাবসাধুক্ত করা চলে। বেল কোম্পানী 

এ-অঞ্চলকে সমুদতণ কপেছে। এট| কি সত্যি নব ?” 

“নিশ্চয় 1” 

“কাজেই বুঝে দেখ, যখন প্রত্যেকের একখান। করে নিজন্ব গাড়ী 
থাকবে, আগ যে ?বান জাখগ য বেডা”্ত খেতে পারব্ে তখন এদেশের 

অবস্থ। কী হবে? কোন পিণ হয়ত _” 

“বেশ বলে ম।9%; ওয়াট, তাৰ এবটু বুঝেগঝে কথা বলবে। তুমি 
তো! মাসে সাঁডে তিন শ" ডলান বোক্গগাঁব কাবা, অথচ একট। গাডীব জন্তে 

পাঁচটি হাজাব ভলান খবচেও প্ছেপা নও।৮ মে এমন জে!র দিষে কথাগুলে। 

বললো ষে আমাৰ আমল বন্তধাই মাটি হয়ে শেল। 

“তবে এও বলছি ভ্যান এগগীণ্উ আমি আব9 বেশী টাকা রোজগার 

করব! এ গাভীটাই আমি বন্ধক এাখব, অবশ্ঠ বন্ধক যদি চাও ।” 

“ওযান্ট, তোমার কোন জামীন্দানণ্ে দিযে জামানত শামাঁয় সই করাবার 

বাবস্থ। কব, তা" হলেই লেনদেন করা যাবে। অর্থাৎ তোমার সহ- 

স্বাক্ষরক।বীব কাঁলিকল/মর অতিবিক্ত আর৪ অগ্ত কিছু থাকতে হবে। 

“ভ্যান, তুমি কি সত্যিসত্যিই আশ্বাম দিচ্ছ? আমি যদ কোন 

জামীনদার খাড। করি--”? 

*ওয়ান্ট, সেই জামীন্দারকে বেশ শাপাল গোছের লৌক হতে হবে। 

তোমাকে আম।ব ভাল লাগে, টাকাট। যদ্দি আমার নিজের হতো! আর য দি 
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গাড়ী কেনার মতো আহাম্মুকি কাঁজ না করতে চাইতে তা হলে তোমাকে 

মাহাধ্য করা যেতো। কিন্ত জান তো, এটা ব্যাঙ্কের টাক। ধার চাইছ। 

এটা হলো-”” 
“আচ্ছা বিল কজি (731]1] 020965 ) সম্পর্কে তোমার মত কি?” 

উইলিয়াম বোডইন কজি ( স71111920 3০101. 092965 ) ভাজিনিয়াবাসী 

মিভিল ইঞজিনিয়ার , তিনি নে সময় শিকাগো গ্রেট ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ের 

ওয়েলউইন-শিকাগো বিভাগের স্থপারিণটেগ্ডে্ট । শিকাগোষ তিনি বাস 

করতেন $ ভ্যান ভেকটেনের ঘনিষ্ট বন্ধু । অবশ্য আমার ৭ বন্ধু তিনি । মহাযুদ্ 

ও পরবর্তীকালে তিনি গৌব্বভূষিত হন, চার বছর তিনি অস্রিয়া সরকারের 

কারিগরী ব্যাপারে উপদেষ্টা 1ছলেন। 
“ওয়[ট, যর্দি বিল কজিকে দিয়ে জামিন নামায় সই করাতে পার, তা 

হলে টাকার একটা স্থরাহ| হতে পাঁবে। [বিলেব কিছুটা বিত্ত আছে্।” 

“বেশ, সকালেই আমি বিলকে শিষে ব্যাঙ্কে যাবো। তিনি আমার হয়ে 

জামীন ঈাডাতে রাজি ।» 

এ ভাবেই আমি আমাব প্রথম মোটরগাডী কেনার টাকা যোগাড 

করলাম। এর আগে সন্ট লেক সিটি ও ওয়েলউইনে কিছু আমবাব কেনাব 

জন্যে টাকা ধাব করেছিলাম । স্পষ্টই সেই গাঁডীটাপ প্রতি আমার একটা 

অনাধারণ মোহ জন্মে গিয়েছিল; এট! অন্যের কাছে ছেলেমি বলে মনে হবেই । 

কিন্তু আমি যখন কজি ও ভ্যান ভেক্টেনের সঙ্গে আমার বক্তবোর ন্যায্যতা 

প্রতিপন্ন কল্পে মুক্তিজাল বিস্তার করেছি, তখন সত্যিই গাঁডী কেনার অদম্য 

ইচ্ছা ছায়ার ইুকেছিন্র। গাড়ীচডার সখই আমার শুধু হয়নি) গাড়ীর 

খুটিনাটি শিখবার আগ্রহও মার হয়েছিল। আর কেনই বা নয়? 
কারি £ত1 আদলে যরব্জি) শ্বয়ং-চালিত এই গাড়ীগুলোর মতো! এছেন 
রর নয আর পৃর্থে তৈরী রনি 

ব্ছ বছর পর ভ্যান ভেকটেন এক ব্যাঙ্বব্যযবলায়ী সিপ্ডিকেটের অন্যতম 
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প্রধান কতাব্ক্তি হন, পিগ্ডিকেটের উইলিম ওভাপল্যাণ্ড কোম্পানীত্তে 
« কোটি ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু সেদিন ভ্যাদ 

ভেকটেন এই ভেবে সন্তোষ লাঁভ করেন যে, খণট1 আমকে দেগ্কা হয়েছিল । 

সিঙ্ডিকেট যখন তাদের অর্থের অপচয় নিবারণের জন্যে আমাকে নিয়োগ করতে 

চায়, তখন এ মর্মের কথাঁই অবশ্ত ভেকটেন অমাকে বলেন। আমাকে কাজে 
প্রনৃত কব।পাঁর উদ্দেশ্তে সিণ্ডিকেট বছরে ১০ পক্ষ ঙলর করে পারিশ্রমিক 

দেবার কডারে ছু" বছর মেয়াণী এক চুক্তি কবে। ভ্যানের কিন্তু খেলোয়াড়" 
সুলভ মনোঠাব। এ ঘটলার পর তিনি আমার পাঁজরের হাডে গুতো দিয়ে 
বারবার বলতেন £ কেমন, জামিন ধিয়েই তে! আমার ব্যাঙ্ক থেকে টাক! খাব 
কবে মোটর গাডীর কলকজ্ার গডন শেখ! হয়েছিল । 

এওয়েলউইনে আমাদেন বাস।শডীব পেছনপিককার প্রাঙ্গনে গোলা ছিল; 

সেখানে আমাদের বাগান করার যন্ত্রপাণ্ত মজুত কণা হয়। কিন্তু এর 

অর্থেকর নেশি জায়গা আু্ড প্রচুর ব্যখহারেব অন্থপযোগী ট্রাক জড়ো! কর! 

ছিল। আমাদের বণ্ডজীর আগের ঠাভাটে এপ্তলে। বেখে গিয়েছিল। আঙ্ষি 
এই জঞ্জাল সাঞ্ কবতে শুক করলাম। একট! পুরান বগী হুইল, ঘোডা জুতবার 
কিছু১ ভাঙ্গ| মরঞাম় 9 তরল মম দিম বৃহযৎসব করলাম। 

তারপব গোল! একেবারে স।ফ না হওয়া] পযন্ত সেই আগুনে বাশিকৃত 
ময়লা, খড ও অন্যান্য আবর্জনা আহুতি দিতে লাগলাম । আমার শ্রী আমা 

কাণ্ড-কারখ।ন। দেখে তো বিশেষ কৌতুহলী হয়েই উঠলো। 
“এট[কে কাবখানা বানান হবে।” 

“কী তৈরী করতে চাইছো তমি ?” 

“ডেলা, আমি যে একটা মে।টরগাভী কিনেছি” 

তা”কে এবিষয়ে সবই বলেছিলাম--বলেক্ি. €ষে জ্দায়াদের জমান সব 
টাকাই খরচ করেছি, কপার এক বদ সত টাকা বৌদি হব কাধ চেমেও 
বেন টাকার দশয় ত্বীকার করে লিন্েছি। 'ভ্িগক্ষায পে আমাকে করেনি । 



১০৬ ক্রাইস্লারের আম্মকাহিনী 

কিস্ত মনে হলো, রান্নাঘরের দোর বন্ধ করার সময় একট যেন বেশি আওয়াজ 

হলে!) হয়তো সে দোরটা সজোরেই ঠেলে দিয়েছিল । 
মালগাড়ীতে আমার মোটরটা এসে পৌছুল। গাঁডী চালান আমি 

জানতাম না, কিন্তু অন্ত কেউ এর ুইলের গেম্ছনে প্রথম বস্থক, তাও আমার 

নিতান্তই অনিচ্ছা । কাজেই এটাকে বাড়ী আনিষে গোলা 'ঘরে বেখে দ্রিলাম। 

বাণিসকে বুকে জড়িয়ে ধবে ডেলা এব* উত্তেজনায় অধীব থেপম1] আমাকে 

সেই অশ্বশক্তি তাডিত মোটর গাভীখানাকে খুব সতর্কভাঁবে প্রাঙ্গনে চালিয়ে 

আনতে যখন দেখছিল, তখন আমার যে উল্লাস হয়েছিল, জীনানে আপ্ সেরকম 

হয়েছে কিনা স্মবণ নেই। 

ডেলার আনন্দ ন্থাব ধরে ন।, তখখুনি সে গাড়ী চডতে চাইলো । কিন্ত 

গাডীটাকে আমি গোলাথবে গেখে দিলাম , আর এঁটে এত দীর্ঘকাল এখানেই 
পড়ে রইলো যে সে গাঁডী চা সম্পর্বে একেব।বে হতাশ হমে পডলী। যখন আমি 

গাঁভীতে দম দিয়ে ইঞ্জিন চালাতাম, তখন কাপ্ভাদ্র সে গাদীটাষ বমত। 

রাতেণ পর বাত শোনার গুবমুকত্ পবন্ত মামি গোলাঘরে কাজ করতাম; 

কোন কোন রাতে শোবাব সময় অতিক্রান্ত বান ব২ পরও সামি গাডাঢার 

খুঁটিনাটি দেখতাম । নিবাব বকাঁল ৭ সাবা বন্বারই আমা সময় গাড়ী 

নিবে কেটে যেতো । মোটএ গডীব মূলা-তালিক! আনম পডতাম, নঝ্মাগুলোর 
ভলমন্দ বিচাপ কণত্াম, আব শিজেও নক আবতাঁম। অপ্িকাংশ সময় 

গোলাখরের মেঝেষ খবরের কাগছেব ওপর নক্সা আঁকা হতে।। এমন কোন 

বিষয় নেই, যা আমি বারবাব না বিচার করতাম। শেষে আমি নিজে বুঝলাম 

যে 'অটোৌগোবিল ইপ্ঠিনেল খুঁটিনাটি আমার অধিগত ভয়েছ। কারণ 
কলকঞ্জা নেড়েচেডে যথাস্থানে বসাবাব পরও ঠিক ঘন্ডির কাটাব মতো! ইঞ্জিন 
চলতে থাকে। 

“হাগো, আমাদের মোটবগাডী লেখে লাঁভ কি? চডতে যে আদৌ 
পাচ্ছিনে 1” 



ত্রণাইসলাবের আত্মকাহিনী ১৭ 

“আহা, অধৈর্য হচ্ছে! কেন ভেল1? 

“কী বলচ, অধৈষ কেন হচ্ছি; তিন তিন মান হলো গাভী কেনা হয়েছে, 
আর এখনও গোঁপার বাইরে আনা গেপ না 1” 

সেধিন শনিবারের বিকেল। খুব গরম পড়েছে । কোট আমি খুলে 
ফেলেছি, আর জামার আস্তিন গুটিয়েভি। খাওয়াদাঁওয়াও শেষ। “গোলা- 

ঘরেই তিন মাণ, এই বলচে! তো? বেশ, আঙ্গ বিকেলে গাডী বেরুচ্ছে । 

এসো ছাখ !” 

এতদিণে আমাদেব পাড়া ক্লাইসলানদ্ের মোটর গাডীর ইঞ্চিনের শব্দের 

সঙ্গে সবাই পরিচিত হয়েছে । কিন্তু কি করে কথাটা বটে গেল যে, আজকের 

দিনেব কখ।ই আগাদ|। একদল প্রতিবেশী এমে আমার কা গুকাঁবখ।না দেখতে 

লাগলেন । আমি গাড়িতে ধম ধিণাম, হইলে পেছনে বসলাম--এক হাতি 

ট্রিয়াবিং-এ আব এক হাত রইল পেহাবে। তখনকাব সময় ডানদিকে থাকত 

ষ্টিয়।রিং-যধ। আমার গডীটার একট| “চেন ডাঁই৬' হিণ ; এতেই প্রতিবার 

ট্রাসশমিএন লেভারে হাত দেবাঁন সত? সঙ্গে এটা গজন ও ফোস ফোন শব্ধ 
করত বলে মনে হয়। হঠাৎ যেন গাঁড।১! এগুতে পিছুতে লাগল অল্লেতেই 

এব অস্থিবত! প্রকাশ পেল, কিন্তু ইঞ্চিনে ঠিক মৃছ এব্ব হতে থাকল; আর 
বেশি খে য়াও বেঞ্ল না। তাপপব শুতন এখটা সিগার [তে চেপে ধরে 

'কটচট।” ধবলাম। 

বুনে। ঘোডাকে প্রথমবাঁৰ বাঁশ পরালে যেমন টগবগ করে, এই প্রকাণ্ড 

“রিং কাবটিবও” তেমনি দশা হলো। হঠাঁৎ কিছু দুগ্ধে গাডীটা এগুলো , সঙ্গে 
সঙ্গে জনকষেক প্রতিবেশী হৈচৈ ও মোবগোল করে উঠল । কিন্তু গাভীট! 

আবার টগবগ করে একটা গডখাঁই-এব ধাঁপ্পে থেমে গেল। ফের অল্প দূর এগিয়ে 
গিয়ে আমার গ্রর্তবেশীৰ বাগাঁনের মাটিতে গাডীর চাঁকা বেশ গভীরভাবে 

বসে গেল। 

এই অল্প দূব গাভী চালাবার সময়ই আমি আমার দিগারের একতৃতায়াংশ 



১৬৮ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

চিবিয়ে ফেলেছিলাম ! অশ্বপালক এক ব্যক্তিকে আমি আসতে খবর দিলাম। 
সে এলো, তার ঘোঁডাগলোর লেজের গোছা সব কাদায় কাদাময়। 

“খুব হুশিয়্াব ! রং ষেন না চটে । গাভীট] কি শেষ করতে চাও ?” 

“মশায়, বলেন কি! আগেও গাড়ী তেনে তুলেছি, আর পবে ও তুলব। 

সার্ট পরুন না। আমি ঘোভাপগুলো ধরে থাকব 1” 
গাডীটা আমরা টেনে তুললাম। ঘোডার মালিকের সঙ্গে একটা রফা 

হলো, আব আমাৰ ক্ষু প্রতিবশীকে আঁধিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিলাম। 
জনক্ষেকের বিদ্রপের হাসি আমি শুনতে পেলাম , কিন্ত এসত্বেও গাড়ীতে দম 

দিয়ে কম্পমান হুইলেব পেচনদিককাঁর আপনে লাঁফিষে উঠলাম এবং স্টার্ট 

দিলাম। এবার গাভীকে বাগ মানিষে চালাতে লাগপাম। আমি শুধু 

কষেতইল ও ট্রিয়াবি* ধবে রইলাম। "তবে বাস্তার কাকে বাকে আমাকে 

স্িয়ারিং ঘুরাতে হয়েছিল । গ।ভীটীকে যদৃচ্ছ গুনতে চলতে দিম । মনে 
তলে যেন দুটো চাকা মাত্র মাটিতে রয়েছে । গাঁডী চলতে চলতে ওয়েলউইনের 

প্রান্তে, ঠিক গ্রামাঞ্চলে এসে গেল । 

আমাদের কষেক শ' গজ সামনেই একট গক দেখলাম , একট! গলির 

সীমান্তবর্তী ঝোৌপঝাভ থেকে এঁটে বেবিয়ে পাল্গাব দিকে আসছিল । ভেগু 
টিপতেই চার পাচ বার রাজহাসেব মতো পাক প্যাক শব হলো। কিন্তু 

হলদে চামণ্দায় মোঁছা হাঁড সাপ বেচাবা গকট নিধিকার। সে তান বাস্তা 

ধারেই একভাবে চলতে লাগল; কি্ত আমিও গাডীন গতি পবিবর্ধন করলাম 

না। গতি পরিবর্তন করতে পানলামও ন!। আমি শুধু হুইল ও ট্রিযাবটি শক্ত 
করে ধখে রইলাম, আব মুখের নিগারটি ক্ষত বিক্ষত না তওয়] পর্যন্ত দাত দিয়ে 
কামডাতে লাগলাঙগ । 

এখাআঁয় গরুট| খুব বেঁচে গেল; গাভীটা! ওর খুব দামনালামনি 
খগিয়ে পড়েছিল। সেই গ্রামের রাস্তা বরাবর চলবার সময় কয়েকটি গর্ত 

ও হাঙ্গামাঙজা পথরেখ! ভাগযক্রযে এডিয়ে যাওয়া গেল। কিছুদূষে একট! 



ক্রাইমলাবরের আত্মকাহিনী ১০৯, 

রাস্তার চৌমাথায় এসে আবার গাভী ঘুরালাম, কিন্ত এবাব গতিবেগ 

কিছুটা মন্থর । তারপর একটা চতুদ্ষে[ণযুক্ত স্থানের তৃতীয় বাঁকে গাড়ীট! 

ঘুরাবার আগে আরও মাইল খানেক বাস্তা অতিক্রম করা গেল। এঁ 

বাকেই আমার বাড়ী। আমাদের বাড়ীর দরিককাব রাস্তায় চারসিলিগারের 

ইঞ্চিনে বেশী গ্যাস পুডল। আঙ্গকালকার হিসাব অন্দারে গা্ভীটা প্রায় 

৮০ অশ্বশক্তির সমতুল্য ক্ষমতা বাঁখত। বাঁডীর দিকে আসবার সমস্থ 

প্রতিবেশীরা আমাকে দ্রতবেগে আসতে দেখলেন, হয়ত গাড়ীর গতিবেগ তখন 

ঘণ্টায় ২০ মাইল। 

গোণাঘবেৰ স।মনে গাডীটা থামালাম। প্রতিবেশীরা গাঁডীট! ঠেলে ভিতরে 

ঢুকিয়ে দিতে আমাঁকে সাহাধ্য কনলেন। গোলার দৌঁব বন্ধ করে দিলাম । 

কিন্ত শ্রাস্তিতে আমি ফীপছিলাম। আমাব পোশাক ঘামে ভিজে গিয়েছিল » 

উত্তেজনা! ও জায়বিক দৌবল্যজাত এই ঘাম। তখন সন্ধ্যা ছটা। বাড়ী 

নিষে পৌষাঁক ব্দলালাম, তাব্পর জান সেরে শুষে পডলাম। এ-ভাবেই 

আমার গাঁডী চালনা শেখ।। 

প্রথমবারেব পব গাভী চ।লনাথ আমাঁণ ক্রতগতিতে উন্নতি হতে লাগল, 

ক্রাইসলার পরিবার শুধু গ্রামাঞ্চলেই পয়, €যেলউইনের বর্মব্যত্ত কেন্ুস্থল 

দিয়েও গাভী চডতে লাগল। এ সময়কার এমণে আমি ও আমার স্ত্রী 

লিনেনেখ হান্কা ওভারকোট পব্তাঁম। অনেক সময় আমি গোলাঁধরের 

মেঝেতে গাড়ীর বিভিন্ন অংশ খুলে ছত্য়ি রাঁখতাঁম/ আবার অর্গেসে 

স্বগুলোকেই যথাস্থানে লাগাতাম। ক্রমে আম এত অত্যন্ত হয়ে গেলাম 

যে অন্ধকারেও গাভীর অংশগ্তলি যথাস্থানে লাগাতে পার্তাম। যাহোক” 

গাঁডী চড়। ছাড। আমার করবার মতো অন্য কাজও ছিল। 

রেলওয়ের হৃদপিও ইঞ্জিন, কাজেই যেকেউ আমার মতে। পদাধিকাৰীর 

উপযুক্ত কাজ সম্পন্ন কবতে পারত, সে-ই শিকাগো গ্রেট ওয়েস্টার্ঘ রেলওয়ের 

পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতো । যে কোন সময় ইঞ্জিন বিকল হতে 
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ব৷ ট্রেন বিলর্ে আসতে পারে । কিন্তু এব জন্য অন্ত কারুর দোষ থাকলেও 

বায় আসে না, যানবাহন ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত স্থপাঁবকেই ওজন্য দোষী 

সাজতে হয়। এর ফলে আমাকে অবিগাঁম ঘুবে বেডাতে হতো!। ওযেলউইনের 
স্থব্যবস্থিত কাবখ নাগুলো ছাঁডাও ভাবুক, মিনিয়াপোলিপ, সেপ্ট পল, মাহা ও 

কানসাস সিটিতেও অন্যান্য কাঁবখানা ছিল। কোঁটি কোটি টাকা মূল্যের 
স।জ সবঞ্ধাম আমাব তত্ব(বখাঁনে , তাছাডা, শতৃন ইগ্রিন, গাঁচী, কয়ল। ও 

অন্যান্ত বস্ত কিনবার ব্যাপাবে আমর বঞ্ত3)ই চড়ান্ভ। কারিগবী বিভাগের 

হাজার ভাজাব লোকেব দষিত্বভাীবও অমাব পপর ন্যস্ত। চৌত্রিশ বসর 

বয়স্ক এক যুনকের পক্ষে এটা “ক গ্রকভাব বিশষ। অবশ্য খানে সকলে 

আমার অন্তত আটত্রিশ ব্ছব 7 তে বলে মান কতো । অময পসমশ আমার 

বযস এব চেষে৪ বেশি মনে বসা ততে|| যৌব্ধ যোগ্যতার অস্থনাঁয় বলে 

আমাঁদেব মনে কেউ কেউ মনে কণে গাঁঁকন ১ কী" াশ্চয এই চিষ্তাঞ্ধাবা । 

লোক বাচাই কনা সম্পর্ক আমি ব্গ কিছু শিখেঙিলাম। স্মরণ আছে, 

আমাব এক পুরান বন্ধু আরকাঁনস।স সিটি ৫৩ডে শঙুন ৮াঁকরির সন্ধান করছেন 

বলে খবর জানলাম । তাকে "তার কবে গ্যলউইনে আসাব ব্যবস্থ। কণলম। 

“কি খবব, ওযান্ট ।*--গাঁন শিউব।্ট অদ্নাৰ্ দাভিন্যম ১ আমাব দিকে 

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। তাৰ এুখ চোপ্খ গৰ ৪ কোমল-| মাখনো, 

যেন আমি তাঁব পুত্র-সন্ভন । উ৩য়ে শিখি আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলাম, একে 

অন্যের পিঠ চাপাতে লাগলম। “গান, কাজের কথা শোনো, তুমি 
এ-বিভাগের মাস্টার মেকানিক । তোমাকে আমাব দরকাব।” 

গস নিউবার্টের দিনকাল ভাল ষচ্ছিল না, এখন আবাব হঠ।ৎ স্ব 

ঠিক হয়ে গেলে।। কিন্তু শা ভালকরে কথা বলতে অস্থৃবিধা বোঁধ করতে 
ল।(গলেন বলে মনে হল, আব আমাঞও কঠরোঁধ হচ্ছিল। আমাদেব উভয়ের 

বিগত কালের কথ। মনে হলে ঃ আমি তখন একটা কারখানায় প্রথমে 

ঝাড়ুদার ও পরে শিক্ষানবীশ, আর গাঁস কর্তীস্থানীয়। কারখানায় উচ্ছ.হ্খলতার 
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জন্যে তিনি প্রথমে আমাকে বরখাস্ত করেন, পবে অবশ্য আবার নিয়ে নেন। 
কিন্ত গাঁস নিউবার্ট আর তীাব শ্রেণীর লোৌকক্গনই ষে আমার সত্যিকার 
প্রমোজন। আমব| পনম্পরেব প্রতি শ্রদ্ধা পোঁধণ করতাম, কাঁরণ উভয়েই 
আমর। মহ।শক্তিপ এক কাক্চনিগ্ভাব গোঁপন তখ্খের অংশীদার ছিলাম । 

কলেজে পভে যন্তরখিষ্ভাব অন্িকাঁধী হবেছেন, এমন সব ব্যক্তিদের সঙ্গে 
ওযেলউইনে থাঁবতেই আমাব প্রথম পবিচয়। এদের মধ্যে স্তাম হিকনি 
অগুতম , আঁমাঁদেব কোম্পানীণ নষ্ট! ও সহাপতিব তিনি পুত্র । শ্যাম টিকনি 
আমাদেব গেনাঁবেল ম্যানেজার আব মম-সভাপতি। সেন্ট পলে অবস্থিত তাঁর 
অফ্সেব দ্যোলে স্য।দাচুসেটন নষ্িটাট অফ টেকনে।লজি হতে লব্ধ তার 
ভিপে।ম| দেখ আমান ঈর্ষাৰ উদ্রেক ভতো।। শ্যাম ষ্টিকনি ছাডা রেল 

কোম্পাণীৰ + $পক্ষস্থানীয কলেজে শিক্গিত অগ্ঠান্থ ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রবিদও 

ছিলেন। এসব মহাবথীদেব সঙ্গে 'ঘামাকে সমানে পালি। দিয়ে চলতে হতো] । 

এট| ত।ৎপনপূ্ | তান কোন ক|পিগরী বি্ভাষ শিক্ষিত কাষনিবাহক 

শিছেদের কর্ম প্রচোীম হতাশ! বণ কবেছেন। এব আসল কারণ এই £ 
তাঁরা কাণ্খানাপ আনকোরা লোকদের কাছে নিজেছ্ের বিদ্যা কাধ্যকরী করতে 
আর তাব দিয়ে নিজেদেব ইচ্ছজ।নবপ কাজ কবিযে নতে উত্তক। ছয় সাত 

বসর সমানে আম ডাকযোগে হাশিয়াবি' পাঠ্যক্রম আম্ত করতে উঠে 

পড়ে লেগছিলাঁম। শেষ পষস্ত মেকানিক্যাল ইঞ্িশিয়াধিং-এ আমার 
অনাঘশ কিছু বলো না। কলেজে শিশি ত ইঞ্জিনিয়াশগণ যেসব শব অথবা 
ভাষা প্রয়োগ কবতেন, তাঁর শব বিছুবই অর্থভেদ আমাব কাছে হতো । 
তাদেব লব্ধ জ্ঞানেৰ সাবাংশ আমি গ্রহণ করেছিল।ম ১ কিন্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে 
তাঁদের চেষে আমাব স্থবিখা ছিল ঢের বেশি। আমি ষে কোন কারখানাস় 
কাজের উপযোগী ছিনাম, যে কৌন ইঞ্জিন মেখ।মতী কারখানায় “কালিফার+ 
হাতুড়ি অথবা “লেদ' দিয়ে যে কোন ধরণেব কাঁজ করতে পাঁবতাম। আমি 
ষে শাবে ষগ্ত্রবিদ্তা শিখেছি, তা" আমার কাজের প্রতিবন্ধক হয়নি , এট! আমি 
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ভালই জানি। যখনই কোন জটিল কাজ করতে হয়েছে, তখনই এটা বুঝতে 
পাবি ঘে ইচ্ছা! করলে কবতে পারিনে, এমন কোন কাজ নেই। 

ওয়েলউইনে কতকগুলো! পীড়াঁদায়ক চিন্ত। আমার ছিল। কখনো কখনো 

মনে হতো, আমার উচ্চাশা ষে রাস্তা পিষে আমাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে, সে 

রাস্তার শেষ পযায়ে আমি এসে পৌছেছি । বেলের চাঁকপীতে কখনে! ইঞ্জিন 

বিশবারদকে কোন উচ্চতব কাধ নিব।হকাবীর পদে উন্নীত করা হয না। সেসময় 

মনে হতো ব্যবসায়ী, আইনজীবী অথব। অর্থ-বিনিয়োগকাদীর রেলের চাকগীতে 
বেল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ যে কোন মেকানিকের চেয়ে উচ্চতর কায নিবাহকাপীর 

পদ লাভের বেশি সম্ভাবনা ছিল । আমি জানতাম, বেলেব অন্যান্থ বিভাগের 

জ্ঞান অর্জন আমি করতে পাবি, কিন্ত আমাব চিন্তে অশান্তির আগুন জ্বলতে 

থাকে, আব রেলের মাইনেও আমার বম। আমি যে কাজ করছিলাম, 

সে কাজ শির্বাহকাঁলে অগ্ঠান্য “লাইনের' লোকের সপ্দে প্রতিদিন কাজ কারবার 

করতে হতো! ১ এদের বেতন ঢেব বেশি, কিন্ত দাসিত্ব ঠেলে কম। যে সবব্যক্তি 

ইঞ্জিন, কষল], বিবিধ বস্তু অথন। কারখানাপ জগ্ত কাঁচ মাল মরবরাহ করতেন 

ভাদের শঙদে প্রশ্েকবাব কথাবাত1 বলাপ সময়ই এটা আমার কাছে ধরা 

পড়ত। আমি তখন মাসে ৩৫০ ্লাঁর বেতন পেতাম । অবশ এমন সব 

কাঁজ ছিল, যেখাঁনে এই বেতনই বেশ মোটা বলে মনে হতে।। তবু আমাদেগ 

ভছিনটি ছেলেমেয়েকে লালন-পাজ্ন ও শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের দু মেক 

খেলমা ৪ বারি আর নবজাত পুত্র ওয়াল্টার পি, ভ্রাইমলার জুনিখার | 

বানিসের মতো জুম্য়ির ওয়াপ্টারেরও জন্ম ওয়েলউইনে। সপ্ট লেক সিটিতে 

দিনের আলো! দেখে থেলমা | 
মধ্য পশ্চিম অঞ্চলে হিকনি পরিবার খুবই নামজাঁদা। গ্রিকনি সিনিয়র বিরাট 

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আর দৃচগ্রতিজ্ঞ। তাঁকে খুশী করতে হলে চরিত্রে প্রচুর 
পরিমাণ উদ্যমের প্রযোজন ; যখন তিনি হা? বলেন, তখন “না? বলা চলবে না। 

যিঃ ট্টিকনি সম্পর্কে বহু প্রবাদ আছে; কেউ তাঁকে ধা দিয় ভুলাতে 
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পারেনি । জিম হিল ছিল ওস্তাদ পর্িস*খ্যানবিদ , তিনি গ্রেট নদার্ণ কোং-এর 

মালিক ; কিন্ত বালিংটন কোং কিনতে ইচ্ছক। উশয় কোম্পানীকে ছটো 

সহর থেকে শিকাগোষ আন। তাঁর উদ্দেশ্ত। কিন্তু নতুন কোম্পানী কেনার 
আগে জিম ঙিলের সঙ্গে মি: িকানর একট। ব্যবসাবগত বফ। হবার সম্ভাবন! 

দেখা দেষ। এক্ধিন ভিল বললেন ট্টিকনিকে, “তোমার লাইন যোগে সেন্ট 

পল থেকে শিকোগোতে বেডাতে যেতে তমি বরকয়েক আমাকে অনুরোধ 

কবেছ। তেম1৭ জুবিবে হলে এস ন। আগ।মী মঙ্গলবার দিনের বেলা মোটবে 

যাওয়া যাক 1” 

প্রিকনিপ ব্যক্তিগত গ।ডাতে তাব। উভযে যাত্রা করলেন । মিঃ হিল তার 

চেষানে দেশ জেবে বসেনুক্ পকেট থেকে একখান পরিসংখ্যান সম্বলিত 

নোটব্ই তোণ করখলেন। আব তবে কবেই তা পরিচালনাধীন বিরাট 

প্রেলপথেন সশত্রীন্ত নানা তথ্যেব উদ্ধৃতি শুক কণলেন। 

মিঃ ভি বিডবিড কবে যেন মানসাঙ্ক কষতে ল।গলেন, “ঠিকনি দেখ না, 

এই তে। গত মাসে আয়বন ব্রেঞ্চ বিভাগে আমন।--আচ্ছা এই ত্রিশ, চল্িশ, 

হা, এক কোটি টন মাল বন কবেছি ১ মাইপে প্রতি হাজাব টন মালে পাঁচ 

ঙ৬শার উপার্জন হযেছে 1১ 

*“€ট] কিছু নয় ভিম। গেল মাঁসে আমাদেপ ওমাহা__শিকাগে। বিভাগে 

জমবা প্রতি তাজা; টন মাল মাইল ৬'ত পাচ ডলাৰ ভাভায় মোট এক 

কেট ২০ লক্ষ টন বহন কপোহ।” মিঃঠিকনি তার তীক্ষ দৃষ্টি আর হন্দর 
মুখেব সামনে পকেট-মেমো প্রসাবিত করে ধবলেন। 

“সিকনি, সত্য কথা বলছ ন। যে।% 

“ছেড়ে দেও ওকখা! জিম, তুমিও তখৈবচ 1৮ 
তাবপর তারা নিজ নিজ বইপত্র বন্ধ করে রাঁখল, তাদের প্রথর ও 

ই দৃষ্টির সামনে মিসিসিপি উপত্যকার নয়নাভিরাম দৃশ্যাবনী ক্রমশ 
অদৃশ্থষ্থি হয়ে যেতে লাগল । 

৮ 
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এর পরবর্তী ঘটনা । শিকগে। গ্রেট ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ের সদর দপ্তর সেণ্ট 

পল্ধ থেকে শিকাগোয় স্থ।নাস্তরিত কণ| হলে! , কিন্তু কোম্পানীৰ নেতৃস্থানীয় 

আমাপগ জন কয়েক বন্ধ শিম লিপেন। শিকাগোয় কতাদের সঙ্গে দেখা! 

কব”ত গিয়ে আমাকে আব এ, বি, ছিকনিণ দৃ৮ন্চ ব্যগ্রক মুখমগ্ডলের প্রতি দৃষ্টি 
নিবদ্ধ কবতে হলো না। ট্রিক পিতাপুবক চনে যেতে হয়েছে ১ কর্তৃত্বের 

অ।সনে আন একটি শোষ্ঠি ভাদে” স্থণবত্ী হযো্ন। কোঁম্পাশীব নৃতন 

সভাপতি শ্তামুষেল মেপ বেশীন। তাৰ সঙ্গে প্রথমবাঁৰ আলাপেব পর 

আম্মগতভাবে আমি বু ছিসাম 84 দন দেতক এগানকাপ লীবনযাএ। ভিন্নপথ 

বনে চলবে। 

আনপ্রাপাদ্) শাম 1 মন 2সিত শা । বনী | ল নেল কোম্পানীব 

তিনি শশাগতি টিলেন। শাক বড 07 বশহাপভ পর হপ্সাচন। এগুলোর 

বিস্পানিল তাছি নী 11 ৩ শল্ল 6 হ শাব প মাজন। ৯১৮ আলে 

উন বর্ধীবন্ত, তখন তান 7 গনুস। ১১1৭ পর টতোন পুঠাব্ধ 

তান, ভাগপর এ+ চা তানি বর শিহ টাল গান সপ টিশিচপ্েট। 

1+ন্ «শল্নব বায ১1 ম হন 1 বু বন তত তিনি হ% ০নসি 

711 মাগু ডি, পেস সত সত আমাদ শি হিপ পট্টি পডাঁগ 

চ্।ণগ তি দএটি।দ দিত লি টপ উবু পর বিহব বা তলন | অবস্ট 

তামিদ “এন কি আবু, "বর পি শগশবা শব । টিন প্রমান হলে 

ওটি ৩ গে এট্রহান সন্ত সংস্থার শাখার গত পাশক ১৯ বপ্টা ববে 

বন্দ পান! খল খাম অনাস্থা হলে তা ছিলাম | দানবি কাজে কোন 

খুট,ীই শামি আ।হতা কাম ন।। প্র অন্ি।'ম আমি নাইনে লাইনে 

খুব ঢা শাম ও কাস াঁমন্দ যাচাই কৰে কাউকে শিন্দে আর কাউকে) 

ঞ |*ন। কগতম। সপাহেৰ পর সপ্তাহ পারারাতের মধ্যে পাচ রাঁতই বাড ণব 

বাইরে কাটাজাম * মামাধেব দরবিস্তাবী পেলওয়েপ কাজ কমের ধাএ। সম্পর্কে 
স্থুম্পষ্ট ছবি মনে প্রতিফলিত কবাই ছিল আমার উদ্দেশ্ঠ । + দশ 
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একবার একটানা মাতদিন বাইরে কাটিয়ে আসার পর আমি বিকাল ছটাক্ব 

বাড়ী পৌছলাম। ভীষণ ক্লাস্ত ; কোন রকমে নৈশাহাঁর সেরেই শুয়ে পড়লাম। 
গভীর রাতে টেলিফোনের ক্রীং ক্রীৎ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল ; ওয়েলউইনের 
ংবাদ-প্রেরক জানালেন £ মিঃ ফেপ্টনের তার এসেছে ; আগাঁমী কাল সকালে 

'শিকাগ্সোয় তিনি আপনার উপস্থিতি কামনা করেছেন । সঙ্জগাগ বোধ করার 

উদ্দেশ্যে আমি আমার চোঁগ বারবার রগড়ালাম, আর ঘাড়ে হাতি ঘষতে 

লাগলাম; তারপর আমি আমার পে!শাঁক টেনে নিল!ম ; পকেটে মনিব্যাগ ও 

রেলেন যাবতীয় পাশ ঠিকগাক আছে কিন! দেখলাম আর আমান পরিবার্বর্গকে 

ধুমস্ত অবস্থা রেখে ব্রেল ছ্রেশনেন দিকে পা বাড়ালাম । আমি শিকাগোগাঁমী 

ঠিক পরবতী ট্রেন পরে পর্রধ্ন প্রতাষে শিক।গোয় পৌছলাম ঠিক সকাল 
সাডে আটটার । আমি মভপতির অফিসে পৌছুতেই তার একান্ত সচিব 
আধাকে তখনি তন প্রবেশ করতে ব্দলেন। 

বুড়ো ভদলোকের ভু বাহুর মধ্যে একফুট রা চিঠির গাদা) তাঁর চশমা 

নাকেহ আধ।আধি লাটা। এনানেই তিনি গাদা লাফ করছিলেন । 

“নমন্বার, মিঃ কেণ ৫ | 

্ 

ভিনি আমার দিকে ড্রুদ্ধদৃ্িক্ষেদ কপলেন ; পরক্ষণেই নতদৃষ্টিতে চিঠি 
শুতে ল।গলেন। একটি কখাঁও তিনি ধ্ললেন না। করেক খিন্টি আমি 
উল ডেস্ছের মামনে মোজা হয়ে দাড়িয়ে রইলাম , কিন্তু জোয়ারের জলের মতো! 

আমার মেজাজ চড়তে লাগল। 

একটা শমভল ডেস্কে শিকাগোর সদক'টি প্রভাতী সংবাদপত্র ছিমছাম 

পাঙান; রেলকোম্পীশীর বুহৎ এই দর্ববারকক্ষে ভেক্ষটাই যেন সবকিছু জুড়ে। 

সামি একখানা খবনর কাগজ নিয়ে লঙ্বা লপ্ঘ! পাঁ ফেলে জানলার ধারে 

চেরাঁরে বসে পড়লাঁম। কাগজটার পাতা ছড়িঙ্ে দিয়ে পাঁছটো জানলার 
ওপর তুলে দিলাম। মাথার ভেতর আমার আগুন জলছিল। হস্তধৃত 

সংবাদপত্রের একটি অক্ষরও আমার মাথায় ঢুকছিল না। কিন্তু স্যাম ফেণ্টন্ 
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আমাকে বিরক্তভীবে ডাকখাব আগে আমি কলম খানেক খবর পডতে 

পারতাঁম। তিনি বললেন £ “ক্রাইসলার, এখানে কবছে। বী ?” 

আমি দীভালাম, “মিঃ ফেন্টন, আম জানিনে তো। কাল বাতে তুমি 

আমাকে তাঁর কবেছিলে, ওতে আঁঙ্গ সকলে আষাকে এখাঁনে উপস্থিত 

থাকতে বলা হয়েছে ।”? তিনি পুবা এক সেকেগ্ড আমার দ্রিকে তাবিয়ে 

রইলেন। 

“ও হ্যা], ৪ ই]1, একথা বলেই তিনি ড্রযাধে একগ।দ। কাগছপত খুঁজছে 

শুরু কবলেন। যখন [নি খাত উঠানেন তখন তাৰ একহাতে নঠোকনে বরা 
একটি টেন-পি/পার্ট, “দন জন্জান্ত প্রতিনল সান্ম্য। “ঞ্রাইসলাণ, হন*-এ 

বন্সেব ব্যাঁপাণখান। কি * আমাদেন তিন মিনিট দেবি ভষেছে 1” 
“মি: খেটন, আমি ও শিস)” 
“জান নাগ তুমিই নাহা,ন ৯7০7 ব্যবস্থাপন*। সপাণ £” 
“হপখানের বিশ গন বিভিন্ন ক।ণথ|ন।ব কাটি দেখবার চন্তে আছি 

বাইবে বাইবে কাটিৎি । নিশ্মযই আমাণ মুখ্য কোনশা এ বিলম্ব সম্পর্কে 
তদন্ত আরগ্ড কন থা ব।” চ্উনেগ অশযত ববা, শিঈত] বজাষ বাথ 

আমা পক্ষে কঠিন ব্যাপণ হায় দাঁড়াল, কিন্ত এযাত্রাধ কে।ন বকমে আমি 

উৎরে গেল।ম । বণগ।ম * "অনফসে একটু মুন্সৎ পেলেই এবিষবে পুবে, 

বিবরণ দাখিল কন্বে? |” 

“এতন্ণ এবিষমু ভাশ| তোমা উঠি৩ ছিল। আমাব পর্দে তোম।গ 

কাছে পিপোঁর্ট চাইাতি হবে, এটাইবা কেমন কথা ?? 

“আমার না-জানার হ্েতু তোমাকে আগেই বলেছি, এ বাঁপার সম্পর্কে 

আমি কিছুঈ ভাঁনিনে, হপ্তাব।ল সমানে আমি ঘুরে বেডাচ্ছি।” 

এর পবেই শুক হলে! তাৰ হাহুত।শ ও দীর্ঘশ্বাস। আমার ফুসফুস তার 

মুখনি:হত হাওয়ায় ক্রমশ ভাবী হযে উঠছে বলে বো হল। হঠাৎ ভিতরকার 

পকেটে হাঁত চুকিয়ে দিলাম । এতেই হকচকিয়ে গেলো মিঃ ফেলটন; 
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ধুর্ণায়মান চেয়ারেব হাঁতলে তিনি তার বাছুছুটে গ্স্ত করে চুপ মেরে গেলেন। 
পকেট থেকে আমি আমাব কাজের ও কর্ডত্বের প্রতীক-চিন্ন টেনে বের 

কখলাম রেলেব পাশে ভণ্ড সেই ব্যাগটা । শুন্যে চক্রাকারে বাঁছটি ছুলিয়ে 
আমি এঁটে তার ডেঙ্ষের উপর সজোরে ছুব্ড ধিলাম। প্রতীকটি লাফিয়ে 

উঠল, ভাবপর বসলাম £--বেখে ঢেকে কিছু আমি বলিনি। 

ছুপধাপ কবে তাঁপ অক্পি থেকে বেখিয়ে যাবার আব পিছনধিক থেকে 

হম কর দোব বন্ধ কবে দেবাব মাগে স্যাম ফেণ্টন তাপ মুখ বুদনার অবকাখ 

পেলেন ন। | বেলন চাকশি ছেছে দেবাপ ইতিহাঁপ মামার এই। 

“পই ডিসন্বর গিনে মিং আেটন্ব অনি খেক আমি লোজ। ব্রেতুট 

হাটেণেখ নী তশা কব পান*এ।জশাগাবে সিডি বেষে নেমে গেলাম। 

সম্ভবত অ।মাব স্মরণশক্তি ভ্র'টিশৃন্য পয় ১ তবে মনে হয়, সেই পানাগাবের 
কাল চতুণ্ষান প্মপ মর ,ন নিকাশ শুনি ভে! বোবোম্পানীর বন্ধুদের 
“এব সঙ্গ শ্রথ হবণুব | যেড্পই হে।ক, পেগানেহ শামি আমান মানমিক 

ভ আবাণ্য কলাত শীহেহিল ন॥ স্ব মাঝামাঝি বিল কছে (311 

1৭৮ €% ) £স্ণানে নিয় হাজির | 

এত সব শ ণ্পাঁন বো 2 হাটি ?? 

[নতুন »| এখনিন বন হমি এভকল টীজ কহ বলেই তো 

মি ভাশি।” 

“তামার সাারখ নাবাঁ বলো তে)? 

বাপুমলে। ভন্ুদ | খেতে 6 ইন অপ তা শি নপব ৬ আমার 
বি চাকবি শা দিস গানিন্টী মনি এব বসব বাত খুল ব্লল।ম্। 

[কগ্ত -বলা বডখাব সগে সঙ্গ তব খাব "্বাপল ক পণ বলন, বলল 
যু, দ্পএমেই 1্ট এনে পানি । আমর উঠা বন্ধ, একথা শাম 
০৮৮ টন জানেন১ এই জগ্ে ভাকে আনাপ শিছুন ধাওয়া কখতে পাঠান 
হয়েছে । 



১১৮ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

“শোন ওয়াণ্ট ॥ ফেণ্টন তোমার বাবার বয়সী । তিনি চান না, তুমি 

চাকরি ছেড়ে দাও। তার মেজাজ ভাল ছিল না, এমনি সময় তুমি তার 
কাছাকাছি গিষে পড়েছিলে ।” 

“বাঃ তিনিই তো! আমর দেখা! করাঁব সময় স্থিত করেছিলেন । আমাকে 

বরখান্ত করার স্বযৌগ তাঁকে দিচ্ছিনে |” 

ক্রমে ক্রমে রেলেব অন্তান্ত বন্ধুও এসে উপস্থিত হলেন। আজ আমি 

দায়িত্বভার মুক্ত । কজে মাঝে মাঝে আমাব বাহু অথবা কোটের বুকের দিকট! 

চেপে ধরছিল, আর আমাকে চাকবিতে থেকে যেতে অস্থনোধ কবছিল। 

অবস্থাটা আমি বেশ উপভোগ করছিলাম । ব্লি আমাঁব পানে পশে রইলে| 

আমর] ছজনে হোটেলেই খেয়ে নিলাম। রাত সাডে নটায় ওযেলউইনগামী 

নৈশ-ট্রেন ছেন্ডে দেখব কথা । ৮শনেপ মধ্য ধিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি । 

বিল কজেও আমীকে অন্তমণণ কনছে , কিছুটা স্ববুদ্িন পরিচয় দেবার আন্ত 

দে তখনও আমাকে বোঝাচ্ছিল। তাঁর চৌহদ্দী মধ্যে গোম্যান আমা. 
থামিয়ে দিলে। | 

“তোমার পাশ দেখি । 

স্তাম ফে্টনে ডেকে আমি আনব রেলের পাশ ফেলে এসেছিল।ম , 

আমি সেকথা হলেই গিষেছিলাম। অ!মি অভিশাপ পিিত লাগলাম । ফেপল 

এই প্রথমবার বজে স্থযোগ পেয়ে আহশাছে আটখাশা তলে! । সে আম' 

পাশে দাডিষে আম।প সঙ্গে হাসিঠট্র। কগতে লাগল। এধিকে আমি পকেট 

হত ঢুকিয়ে দিসে ওযষেলডইনেব বাসায় খিরে যাবাৰ পক্ষে যথেষ্ট নগদ ঢা 

বেখ করলাম। সাবাবাত ট্রেন ইলিনষেস ও আশ ওয়। ভেদ করে চলল, 

বিল সাবা আম।ব সঙ্গে ডেগে কটাল। সে আমাৰ মন শবম কখখার 

জন্তে বুঝিয়ে ৮7॥ বেকৌন সময় যেকোন জায়গায় বিলের সঙ্গ আমার 

কাম্য। 1কগ্চ ফেপুশের কাছে ফিবে যাঝাধু মতো মনের অবস্থ। আমা 

ছিল ন!। 
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বাড়ী ফিরে আমার স্ত্রীকে অস্থিরভাবে চলাফেরা করতে দেখলাম; 

মে থেলমাকে খাইযেদাইয়ে স্কুলে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছিল। তাপ কাছে 

আবেগের ঝেণকে খবরটা বলে ফেললাম । 

*তবে এখন কী করবে ?” 

“আর একটা চাকরি করব, আগের চেয়েও ভাল ।” 

আমাদের দুরবস্থায় সে ভীত হলেও মে কখনও আমাঁকে সন্দেহ করার 

অবকাশ দিত নাঁ। সব সময়ই চমতকার রকমেব বুঝীপড। ও অন্তদূর্টি ছিল 
বলে আমার সঙ্গে কীবকম ব্যবহার কবতে হবে তা সে জানত। মেসময় 

আমার সমালো৯ন1 কলা ভলে, আমীর খণে ডুবে থাকার কথা স্মরণ করিয়ে 
ধিলে আমি হয়ত বেপরোধ। হতাম । কিন্তু এন পরিবর্তে সে পেয়ালা'ভরা 

কফি দ্রিল , আমি9০ আত্মস*যম ফিবে পেলাম। 

নিজের ব্ক্রিগত দিনিদপত্র গুচ্গিশে আনতে আর আমার অফিসের বড 

বাবুকে আমার চীকবিতে ইন্মষা দানে কথ। বলতে আমি অফিমে আবার 

গেলাম। তারপন বানী এস মোটর গভীর যন্ত্রপাতি নিয়ে পডলাম । 

বাভীর চ।রপাশে দিন দুই তিন অনাবশ্তক জিনিস নিয়ে কাল কাটাবার পর 

মনঃস্থির কবে ফেললাম , 'মাঁধ সঙ্গে সঙ্গে ওখাঁন্ডো এইচ মার্শীলেপ কাছে 

চাকবিব জন্য তান যোগে আন্দন দানাঞ্।আ। পযাঁন্ডো মার্শাল আমেরিকান 

লোকোমোটিভ কোম্পানী সভাপতি। শেসবৰ টা কোম্পানিতে 

ইঞ্জিন কিনতে গিয়েছিলাম । ভাব ব হ থেকে বহু ইঞ্জিন আমি কিনেছি। 

সেসময় তিনি প্রায় তিন ব্ছপ আল্মপণিবান লোকোমোটিভ কোম্পানির 

সভাপতি ১ তাব সনদে আমার যথেষ্ট দগ্যতা ছিল। আমাকে তিনি প্রাণবস্ত 

ও উদ্যোগী পুকষ বশে জ্রানতেন। আমা প্রশংসাষ তিনি পঞ্চমুখ , 

কাজেই ম্বভাবতই উাখ কাছে চাঁকবি চাইলাম। শুধু ইঞ্জিন তৈথীর 
কাজ আমি জাঁনতাম। মার্শাল আঁমাব তারের জবাবে জানালেন £ 

তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে তামাসা কবছ। তোমার পক্ষে সিজি ডন্ু হেড 
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দেয়া সম্ভব নয়।”? এর পর আমাদের উভয়ের মধ্যে আরও পত্র ও তার 
বিনিময় হলো; আমি তাকে আমার উদ্দেশ্তের সততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ 
করলাম। তিনি আমাকে কোম্পানির সহ-সভাপতি ও বিক্রয় ব্যবস্থ।পনার 

ভারপ্রাপ্ত জেমস ম্যাকণ্টনের সন্ধে আলাপের জন্য পিটপবার্গ যাবার আমনস্ত্রণ 

জানালেন। ম্যাকণ্টন আমাএই সমগোত্রীয়, রেলের যন্ত্রবিগ্ভার সব পর্যায়ই 
তিনি অতিক্রম করেন। শিক্ষানবীশ হতে মাস্টার মেকানিক ও পরে ইঞ্জিন 
পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত সুপার এবং শেষ অধ্যায়ে আমেরিকান লোকোমোটিভ 

কোম্পানির ক্রকস ওয়ার আগ শেনেকটাডি ওয়ার্কস-এ জেনারেল 

স্রপারিনটেও্ডেট হন। পঞ্চাশ হতে ষাটের মাঝামাঝি তা বয়ে। অশেষ 

সহদয়তার সঙ্গে তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন বে আমার প্রতিভ। বিকাশের 

উপযুক্ত কাজ দেরা হবে। 

“ক্লাইসলার, যে ধরণের লোক আমাদের গ্রয়োন, তদন্থরূপ এীতহা 

তোমার রয়েছে । আ্যালেখেনি কার্খাপার সপ গিনটেখ্ডেনটরূপে তোমার 

এখানকার চাকর্ভীবুন আরস্ত হবে।” খুপারিনটেগেন্টের পদ? শব্দটা খুবই 

হৃদয়গ্রহী। কিন্ত কাজ করার সময় বুঝলাম যে বেলের সম্পদের চীকরির 

তুলনায় আমি খাপকয়েক নিচে নেয়ে গিয়েছি; এখানে আমি শুই একজন 
ফোরম্যান। কাজ করতে যাবার সমর গুভান্ধঅল পরে গেলাম। যা 

হোক), আন্ত সন ফোবম্যানের চেয়ে আমাকে বেশি বেতন দেয়। ভল অর্থাৎ 

মাসে ২৭ ৬লার করে। 

মে পমন্ব টন কারখানাম পদারস ম্যাশেজার একজন বয়স্ক 

হনের শিভান আপ্রনের আপাদের মতো 

দীপ্তিহীন। তীর কখাবাতার বসিকভানু খাভামমাত্রও আমি পাইনি । 
তাঁর চেহার। রোগা লম্বা; এক ছোলা জাকাল গৌক, লুঙ্গী ঘিত গষ্টাধর থেকে 

আনতওক্ষীতে শিষ্নাভিমুখী হয়েছে। এভে ভার মুখমগুলে একট। বিষাঁদ- 

গাভীধের ছাপ মুস্পস্ট। 

4 4/ 
সে রি ভদ্রদোক ; তর চোখের দৃষ্টি ই 
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ওয়ার্ক ম্/ানেজারেন অভিযোগের হেতু ছিল; এক নৃতন যোগ্যতা 

পবিমাপক ব্যন্ঞ্। প্রবতনের ফলে মাসেব পর মাস তাকে বিশেষ ভাবেই ভূগতে 

হচ্ছিল। এব্যপদ্থা কাজেব তাপিক] হ্বির করা হতে) উত্পাদনের খরচ 

কমান এর মূল উদ্দেশ্য । একটা কাঁধখানাধ যে ধবণের কাজে যে পবিমাণ 

খবচ হয, অপর ক।বখানাষ৭৪ অন্বপ ধবণের কাজে প্রায় সমতুল খরচ 

যাতে পড়ে, তার প্রতি লক্ষা বেখেই ণৃতন বিখির প্রবৃতন। মনে হলো 

আ/ঁলেঘেনি কাপশানাব পুপণে। কম্চাকীদের পক্ষে এব্যবস্থা অত্যন্ত 

বিরর্তিকর। এণ্যাপানদে যত নগেন চগাঁডা আমাব্ই পগ্িচিত এক ব্যক্তি, 

শিকাগে। গ্রেট ৬৫ শা বেনগলেপ উপ্গিন পাখিগিলন। মাঞাগ্ত ব্যবস্থাপনা 

প্রাক্তন স্পাঠিনটেপুপ্রন্ট , অঞুমরিকান লোকোমোটিভ কোম্পাশির তৎকালীন 

শহ-মভপতি। 

মাপে ৭০ ৭৭ ৬২গার এমণউইনর ঝাসাবাডীর তো বাঁডী ঠিক 
করেভিশাম। 4৮ পর্ণে ছমাা দেন বদ্ধেক আগেব কগ। ১ আমি টনযোগে 

প্র পাসস্থানে গিয়ে পিন তত পুনানিতন হাম» আমাব মনে বল 

এল। পিউসবা্গৰ খত পে খাম আমি খুব নিঃসঙ্গ নোধ কবছিলাম । 

আবস্থ।(বপাতক ছাশনাবাস «পচন এমনিপাবা ভাব দেখার জন্য 

মামবা। বড়দিন উপ 2 নাম হতে হা হতিজ্ঞ হলাম । আমাদের 

'আনবাপএ য।সময়ে খল'ন করে শিন'ম, এশুলিবৰ বাদাইছাঁদই খুলে 

খডদিংনৰ পুনে 1 তুলো শিল শাবান | হীতিমধ্যে নিস বসান 

হয়েছিল) সমাচার শীষ গার শিশিন হশ। টিগ্ক আমার নগদ টাকা 

তমন লি না, প্রানি খ1০ 01711 এবং ঠ্যান তেকটেনেৰ ব্যাঙ্কের 

চি খেগাতেই বান হি টাকা খ 5 ভে নিবেছিল। মা তো ক, বডদিনের 

৬সলের জগ্তে এব ই] ৮৭ ধনু [শীন হও  গাহ কেনা হষেহিল। 

%8 পবেধ মকাল বেলা) ছেলেমেয়েরা উপহার এনা পেয়ে আহ্লাদে 

আটখানা। এমনি সমস্ব টেলিফোন বেজে উঠল। এক জোডা খেল।র 

৫৭ 

) 

৪ 2 
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পুতুল, একটা ছেলেগাডী ও কয়েকটি ব্লক ভিডিযে গিয়ে রিসিভার 

তভুললাম। 

ওয়ার্কস মানেজারের কস্বর) সে শুভ খুষ্টপর্ব বলে সম্ভাষণ বিনিময় 
করলে না। 

“ক্রাইসলার কথা কইছ কি?” 
স্যা।” 

“নিউ ইয়র্কে দক্ষতা নির্ণয়কাবী তোমাপ বিশেষজ্ঞ বন্ধুটি আর 
আমাদের কোম্পানীর সহ সভাপতি নয়। গতকাল সে বরখাস্ত হযেছে। 
ভুমি নিউইয়কে গিষে তোমাব অবস্থাটা যাচাই কবে আস না৷ 
একবার 1” 

এই যে ভগ্রলোঁক কথা কইছে, এন অধীনে পৰ দিন সকালে আমাৰ 
কাজ যাবাব কথ'। এটা কি গুগ্ক পবাহে সজাষণ নষ? এ সবে 
আমি একজন নব।গত, নতুন কাজে ভতি হয়েছি ; এখ|"ধাৰ রীতিনীতি 

কোন কিছুই আমাব জানা! নেই। তাব ধাক্যবাণ অ।মি হজম করতে 
লাগলাম, এমন কি একট! খেলন।রু তেবী হতে ষে একঘেষে শব্দ কবা হচ্ছিল 
ভাত নেছে তাও থামিষে দিতে চেষ্ট। করলাম । ০মার্কস্ ম্যানেজার সমানে 
বকে চলেন , দক্ষতা নির্ণষকাশী বিশেষজ্ঞ যে ব্পখান্ত ভমছে, এবিষষে আমাল 

প্রতায় জন্মানই তান উদ্দেশ্ব। এব্যাপাবে আমি মে(টেই ঘ।বভালাম ন1। 

আব তাপ কাছে একথাঁটা জানাতে ৪ মাথা ধামালাম ন। যে প্রতিষ্ঠানের 
সভাপতি ওয়'লছে| মার্শাল (৭1৫0 81271121] ) খ্বশ" আমান সুহৎ। 

কিন্তু ওয়াব্সি ম্যানেজারেধ কাছে আমি অলাগ্িত ব্যক্তি, , ৭ সত্য উদঘাটিশ 
হয়া কে যেন "্মামাব মুখে ঠাণ্ডা জল ছু'ডে দিল। তাঁরপর সে তার 
কথান প্ুনপাবুত্তি কবল ২ 

হ্যা, একটা কাজ তোমাকে করতে হবে, ক্রাইসলার , ট্রেন ধরে নিউ 
ইয়র্ক চলে যাও। নিজের অবস্থাট! একবার যাচাই কর লা” 
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“দেখ, এর চেয়েও ভাল একটা! প্রস্তাব আমার মাথায় খেলছে । তোমাৰ 

সঠিক অবস্থাটা জানতে চাইলে তোমাকেই ট্রেন ধরে নিউ ইয়ক যেতে 
হবে।” সঙ্গে সঙ্গে আমি রিসিভারট। তুলে বাখলাম ॥ আঁশ! করলাম» 

গিসিভারেব হাতলের ঠনঠনানিতে তার কান ঝালাপাল! হবে। আমি খেলনার 

ভেরীট] তুলে নিয়ে কিছুকাল যথাসাধ্য বাজাতে চেষ্টা কণলাম। 

হতাশা? আদৌ নয়। আমার যথেষ্ঠ অ'শ্মবিশ্বাম ছিল। পরদিন সকালে 
ওগারঅলটি গায়ে দিযে আমি গভীরভাবে কাজে মগ্ন হয়ে গেলাম। এর ভিন 

মাস পবের কথা 3 ওয়ার্কস ম্যানেজার তখন আমাব ঘনিষ্ট স্থহং | 

আম।র ভেতর যে-পরিবওণ এলো, তা গুকত্ব খুব বেশ। বাপকবয়সে 

কোন জিনিস তৈশীর সময আমি খুবহ আমো« পেতাম এখন বয়স্ক মানুষ 

হিসাবে যেমব বস্ত উৎপাদন কপাতি আস্ত করণাম, তাতে আনন্দ শতগুণ 

বড়ল। দব্রব্যোৎপাদনে একটা স্ৃভপ্ণমী জানন্দব অবক।শ বযষেছে , কবিরাই 
শুধু এ আনন্দের মহবেগা গেল গঠনে পক্সা আকায় ও তৈয়ারে 
কিরূপ অনুভূতির উদ্রেক হয়, একধ| কোণ কবিন কাছে আমি বুঝিয়ে 

বলব। 

পিটসবার্গেব জীবনধা «*য় উপযুপপবি ভরত পবি৩ন ঘটে গেল। আমাদের 

পারিবারিক কাজে জন্যে এখ প্রথমব।বৰ একটি মেয়েকে নিয়োগ করা হল। 

সে নবাগত, ধন অগ্ন ১ কাজ [বিশেষ জানে ৭ গ্রমতী ক্রাইসলারের পক্ষে 

অগ্ভের সাহাষ্য গ্রহণের এযোনদন চি | ৩খন আমাদের গহকর্মের জন্ট্ে 

একজন পবিচাঁরিক। পাখাণ মতে। স্বচ্ছন অনস্থ। হযেছে। শ্রীমতী কঞ্াইসলাপের 

ঈাখাবাডান পর বাগ ঘব নিকোন, সাধনে ঢ।কাবারাণ্ড। ও কাপড়-চোপভড 

সাধ করা এবং অবসবণ সননে তিনটি ছেলেমেয়ে ৪ এ পরিচারিকার কাজ । 

তাঁকে বাখার আগে আমাব দ্বী অয” । কর্মভাবকীতব ছিল। আমর! 

1মশিগনে চলে যাবার পর সে অমাঁদের পরিবারে ছু'বছব ছিল। তবে 

পিটসবার্গে বিষের জন্তেই তাকে ফিবে যেতে হয়েছিল । 
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শিকাগোঁর ব্যালফ ভ্যান ভেকটেনের ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করে দিয়ে 
ছ'সিলিগা রযুক্ত স্টিভেন্-ডুরিদ্না গাভী আমি কিশি। তখন আমি পিটলবার্গে। 

এখানকার পাহাড় অঞ্চলে নতুন বস্তর প্রশ্নোজন অনুভব করি। আমেরিকান 
লোকোমোটিভ কোম্পানির আমি ওয়ার্কম ম্যানেজর। রেলের কাজ ছেড়ে 

ইঞ্জিন নির্াথে আত্মনিযোগ কনার দেড বংসণাধিক কাল পর আমার এই 
পর্দোন্নতি হয়। 

নতুন কাজ আরম্তের প্রাক্ম প্রথমাবধি আমাকে “সহকারী ওয়ার্কস 

ম্যানেজার” বল। হতে]; কিন্ত এখানকাঁণ হালচাল পুন্বাপুগি না জান! পথস্ত 

আমি পচিৎ কর্তৃত্ব জাভির ববতাম। দধিকে কাঁরখানাটা বু একর জমির 

এপর অবস্থিত; তাই ওভাননমল প্ণে এর নান। বিভাগের কাজকর্ম সপ্তাহের 

পর সপ্তাহ ঘুরে ঘুরে দেখতাম । ক!ণখাঁনাণ এক পাশে বঠায়ে। নপ প্রবাহিত । 
এব ঠিক পাশেই ন্বামাদেন গেছ। ডালাই কাবগান।। আর একটা বিরাট 

ইমাঁরতে ট্রাক শপ ও কমার মাব এক জাগ'গ তিবেকটিহ নপা। 

আমাদের আ্যলেখেনি বারগানঠা "সন সব বাজ হচ্ছিশ, তার পুবব্তা 

তিন বচ্ছরে কী? হয়নি ১ এল ইতি বিক্ষ কলে মনাসা হচ্ছিল । প্রত্যেকটি 

ইঞ্জিন বিশেষ সাতচিব, ক্রেন দচিদ। শঠষাদা ৫তবী কৰশে হয় ॥। আমাদের 

রেকটিং শপে? বৃহ নতুন ভাঙন তৈরী তে ক ছিগাম। বগা তৈবী হবাগ 
আগেই প্রত্যেকটি উদ্রিন নিরা ভয়ে মেতে | নঙ্ষ সঙ্গ ৬লাব মুল্যের নতুন 
ঈপ্সিনেণ অ$।র আসতে লাগণ ; যাবা আমাণ মত মেশিনশপের শিক্ষানবীশী 

হছে জীশাবন্থ কথেছেন। ছুকেন। +7113970407109120 ) এমন সব তলাকের 

সান্গ আলাপেস সময়ই লু ইঞ্জিনের বডার পারা যেতে।। খন্থযুগে শিক্ষা 

ননীপীকপে জীবনাবন্ত কবাল টেঘে কি উতর তন উপায় আছে? 
ডেডিড শীন্দিস ক্রকে্ড দেলিকোনে বলত, “ঞ্রাইসলাব, কাবে আমার 

সঙ্গে হপুরে গান কণবে। ইপ্নি নিয়ে আালাপ হবে।” পিউসনার্গের 
পশ্চিমদ্িকঙ্থ পেনপিলানিম্ব বেলবোড লাইনদ-এর সে ইণ্ঈীন চালনা 
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সংর্রাস্ত ব্যবস্থাপনার ভাবপ্রাপ্ত জেনারেল স্পা, আলতুনা কারখানায় 

শিক্ষানবীশীরূপে তিনি প্রথম কাজ আবন্ত কবেন। আহারের সময় আমরা 
হয়ে বারখানাব কাজকর্ম, নতুন ধপনেঞ ইঞ্জিনের খুঁটিন।টির বিশদ বিবরণ 

অর্থাৎ বিশেদ ফনমীঘস সম্পর্কে গভীর মালোচনাষ মগ্ন হতাম । আমরা তখন 

সব রকমেব ইঞ্জিন তৈরী কণছিলীম , এদব কোন কোনটা নিউ ইয়র্ক সেন্ট ।ল 

লাঈনস-«ণ প্রয়োজন মেটাত । প্টিপবার্গ আগ লেক এবি রেলওয়ের 

ইঞ্জিন চান] ব্যবস্থাপশাব স্রপাৰ শোনেন এচ টাণার আমাদের ইঞ্জিনের 

অন্ধতম সেব। গ্রাহচক। একদিন আঁহারেব সময় আলোঁচনাকালে সে 

আমাকে ২৫টি শস| ঈ্িনে অরার দেস্সু € পক্রাইসলার শোন, বাবটা 

“পুলম্যান* কাব? ঘণ্টায লাট মাইল বেগে শতকর। একভাগ হাবে ক্রমোন্তত 

পেখাপখেদ উপথ দিযে টেনে নেবাৰ্ পানস্থ। করতে চাই। তাই একাজের 

উপযে।গী ২৫টা ইঞ্চিন কিনধ। কারখানায় ফিবে গিয়ে দখের পডতা 
ভিসাব কব গে” 

“এগুলে। কি নিদিষ্ট মানেৰ উত্িন ? ইনডেকটব, লুত্রিকটন-” 
“হা, নির্দিষ্ট মানেণ তে। বটেই ১ কিস্ত পণ্টাঁয় ষাট মাইল বেগে ১২ট। 

পুলম্যান কাগ'কে শতক | একভাশ ভাবে ভ্রমোন্তত রেলপথের উপর দিয়ে 

টেনে নেবার ক্ষমহ। থাব। চ। | ভুলে ন। যেন ।” 

ওজন বাধ পিল শু এই হলে। আমাদেব উপব একমাএ বিশেষ ফরমায়েস। 
কিন্ত আমদেণ দরই গৃহীত হলে | এই ফরমায়েসে মোট পবিমাণ ছিল 

১২ লর্ম ৫০ ভাজাব ঙলাব। এই ইঞ্চিনগ্ুলোৌর আযুফ।ল ফুরিষে যাবার বনু 
আগেই এএকম একটা ফব্পমাষেস মত মাল সর্ব্বাহের জন্য ক্রেতাকে এখানকার 
দ্বিগুণ দাম দিতে তবে । মিঃ টার্ণানেব কাছ থেক্ষে আরও একট বড় অর্ডার 

আমি পেয়েছিল।ম , তখন আমব| ভোঁজ”দ বৃত। 

আমেরিকার জজ পুলম্যানের (১৮৩১-৯৭ ) নামানুসারে আবরামনায়ক যাত্রীবাহী 
রেলগাড়ী। তিনি এজেণীর কামরার প্রবর্তক ; এতে চভলে অতিন্িক্ত ভাড়া লাগে। 



১২৬ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

“ক্রাইসলার, চলে যাচ্ছ শুনছি |” 

“হ্যা, মিশিগান বাজ্যের ফ্রি্ট শহবে। তবে আমাদের পরিবারে আর 

একটি শিশুর শুভাণমন হচ্ছে। তাব আগে ষাচ্ছিনে। 
“ভবে তো! আমার জন্যে কষেকট! ইঞ্জিন তৈপী করার সময় পেতে পার। 

কথা দাও তোমান কাবখানাষ হঞ্জিন তৈবী শেষ ন। হওয়া পর্যস্ত তুমি 

ছেড়ে যাবে না। তবেই পাকা অডাব শৌঁব। কি, কথা দিচ্ছ তো ?” 

“নিশ্চয 1৮ 

“ভখল কথা, আনম পচিএচট £স্৯চিহ ইঞ্জিন চাই 1৮ 

“বশ ভাই হবে এমন কি অডদ্িনেব ছুতির মধ্যে বীচ বরুতে হলেও।” 

এক ন্যক্িব খান পষে আম বু 17ট যাওয়া! ঘটে, তাৰ প্রেবিত 

তাসবা হা শীচ এমুন ৩% 22০৭2 5 মাটি আলি পাচিলাম । তখন এই 

মামেব মাশাত্ব/ কহ “বিশ নিউ শপ (স আমান তাক সাথে দেখা 

কাধ আমগ্বণ »াশিযেছ্ল । 

“+$প্বা বন্ড কক 22 শি তল াখ £ 

কথালি ছিজ্ঞাশ। বপেহিলাম। 

€. পট 

॥ ১ স্যাঞ ব্যাসাঁধীকে 

“রখন (বউ-বিটু। শা সি শী ০1 নন মা (কম্প পিন বংকতা। 

আদ ত চদা তুমি মে (কম্পাশাতত শাল বব, সে তাবগ অগ্ঠতম 

পখিচালক 1? 

০7141 ব বাদ পারত ১ এ সন 0১1 ভা হ নখ উচিত।» 

"পান্না করাই অত বস ২, ব।  শ্যাঙ্ধ-শাব্সাধী ব্লল। 

“ণ প্রেটিত ত বব তয় অমাকে শানে বেছ যে এল আমার 

সে নি্ঘয শশোভনীষ এবটা বাপাবেশ আলো (»ন। কবতে চাষ । 

«এ ।ঠসশা স। তোম।র জর্গে পে যে ব্ষষেই আলোচন। কবে, তই 

গুরুত্বপর্ণ । 'স শাছম্রিবান লোকে।মে।টিভেপ অগ্ততম পবিচালক একথা টা! 

তুমি জান ণ1) কি সকম ?” 



ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী ১২৩. 

“ওয়ান্ডে! মার্শাল আর জিম ম্যাকণ্টনের কথাই শুধু আমার জানার 

দরকার হয়) তারা আমার বন্ধু।” | 
১৯১১ সালে লী হিগিনসন আয কোম্পানীর নিউ ইয়র্কের ঠিকানা ছিল, 

৪৩নং এক্সচেঞ্জ প্লেন। আগে কখনও নিউ ইয়র্ক যাইনি; তাই ঠিকানা বের 

করা সহজ হয়নি। খন আমাকে মিঃ স্টবোর অফিসকক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো! 

তখনো কোম্পানির অতিকাদর ইমারতে র মনোমুগ্ধকর কাল্পনিক চিত্র আমার 

মনে দোল থাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে উঠে মে আমাকে সম্ভান্ণ জানল, ই,এ 
যে এসেছ ধেধছি: তোমার দৌলতেই ন। আমাদের আলেঘেনি কারখানা 
লোকস্ন কাটিয়ে লাভের ব্যবসাছে পরিণত হয়েছে 1৮৮ অব্য এ কতিত্ব আমার 

নয়। পিটপবাগ কারখানায় 4) কাজ আমি করেছি; সেট। হলে উপযুক্ত 

ক্রগায় লোক বগানো।  গুঈত প্রস্তাবে যে সব লোককে আনার আপার 

আগে ছাটাই করা হয়েহিল এমন বঙ্ছ ব্যক্তিকে আমি পুননিয়োগ করেছিলাম | 
কিন্ত আমেবিকান লোকোমেটিহ কোহ-এর কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনার 

জন্তে মিঃ ০উবো আংনাকে আমন্ত্রণ করেনি । মোটর গ'ড়ী ইতরী করার 
বিষরে কোন চিন্ত। খামি করেছি কিনা, মে আমার কাছে জানতে চাইল। 

“আজে ইয।। গত পাচ খছর ধরে প্রারই আমি এবিষয়ে মাথা 
ঘাঁমাচ্ছি।” 

“ভাল কথা, এ ব্যাপারে ভে'মার যকি আগ্রহ থাকেইঃ তবে মিশিগানের 

ফ্রিপ্টস্থিত বুঈ+ নোটপ কোম্পানীতে ডোমার কাজের ব্যবস্থা করা যেতে 

পারে ।” ঘেকট1 কোম্পানি নেয়ে জেনারেল মোটরস গড়ে উঠেছে, তাঁদের 

মধ্যে এটাই গুকত্ব সর্বাধিক! তুমি গান, অর্থ-নংস্থান কর্মিটির সভাপতি 
আমিই। গত শীতকালে মাস করেক আমি জেনারেল মোটরষ-এর মভাঁপতি 
ছিলাম। আমার ইচ্ছে, বুইক মোটর কোম্প।(নতে তুমি ওঘার্কল ম্যানেজারের 
চাকরি নাও। 

“আমাঁব তো খুবই ভাল মনে হচ্ছে (১ 

৫ 



১২৮ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

“বুইক কোম্পানির সভাপতি জণৈক ক্লিপ্টবাসী ভদ্রলোক, তার চরিত্র বনু 
সদগুণে ভূষিত। মোটরগাড়ী নির্ম।ণে তাঁব খ্যাতি বিরাট । আমাদের সকলেই 
মনে কবে, কোম্পানি পরিচ।লনার পক্ষে সেই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি । 

তবে মোটর গাভীর ব্যবস।য়ে এখানো। «স নবাগত $ সে এবিষয়ে আমাব 

সঙ্গে একমত ষে, কাবখান1 চাল।াঁর জন্য পযাপ্ত যান্ত্রিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 

একজন লোকেব বিশেষ দবক1ব।" 

আমি মাথা নেডে ভাব কথায় সা দিলাম, কিন্তু আমার ভাঁবভাবে 

সন্ভোষেব চিহ্ন তেমন দেগালুম না। 

“মোটর গাড়ী নির্যাণে। ভবি?২ বিঝা» অভ্ভাবনাময়। ব্যাঙ্ষ ব্যবসায়ী 

হিসেবে এই আমার অভিমত |” 

“আমার মনের ভাবত ত1উ। আমি শিজেও যে বোনও যানবাহনেরই 

লোক , আব এটা হলে। বিশে পানে যাল 1৮ এব পর আমি চুপ করে 

গেল।ম , আম।র মন মনে অস্ব আাঁব উ€ওহনা বো হচ্ছিণপ, বেশি কথা 

বলতে ৩ব জচ্ছিণ। 

“পিটসবার্গে গযে মিঃ 217শর সম্প দেখা কণতে পা5?” 

“হ) ম।নন্দে গাঁসী আছি।” 

“বেশ, আমি তাব ব্যবস্থ। কবে ধোকও সম্ভবত জে তোমাকে বুইক 

কাবখানার তদাবকির ভার দিতে আমগ্রণ জানাবে । মনে পাঁথবে, ভদ্রলোক 

কি একটুতেই ক্ষেপে যান আর” 

“হ্যা, তাবপব ?% 

«“তোমীকে একট! উপদেশ দিতে চাইছি + মনে রাখবে উপযুক্ত লৌকের 

পক্ষে এট! এক মহাস্থযোগ ৮ 

নিউ ইঘর্ক থেকে পিটসবার্গে ফিরে আপাঁগ প্রান্স হপ্যাথাঁনেক পর মিশিগান্র 

ক্রিন্ট থেকে চালস ডব্লিউ স্তাশের তার পেলাম। কবে সে পিটনবার্গে 
যাবে, তার উল্লেখ করে আমি তার সঙ্গে মধ্যাহুভোঁজে মিপিত হতে পারবো 



ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী ১২৯ 

কিনা, জানতে চেয়েছে । তার আমন্ত্রণ গ্রহণের খবর জানিয়ে আমি তাকে 

পাণ্টা তার কবলাম। এব অন্ন কিছুদিন পর সে আমাব কারখানার 

অফিসঘরে এসে প্রথমবার আমার সঙ্গে করমর্দন করল। আমরা ছুজনে 

ওথান থেকে ফে।টপিট হোটেলে লাঞ্চ খেতে গেলাম । 

মনে হয, সেই ভোজের সময় চালি আমাব যোগ্যত। যাচাই কবছিল। 
দে আমাকে নেশি কিছু বলেনি, তবে এক্জাতের মানুষ আমরা নই 
বলেই মনে হলো । আমাদেব মধ্যে ভদ্রতাঁণ অভাঁব আদৌ ছিল না, কিন্তু 
ভোজ শেষ না হওয়1 পধ্যন্থ অমনা সহদ্দ হতে পাবিশি। 

“ক্রাইসল।প, সিগ।ব চাই ?” 

“্থ্যা, আমি প্যানেটেপা 1 ব্যবহার করে থাকি 1৮ 

আমার একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কালো শৌঁফজোডা বিস্ফারিত করে সে 

বসোপলঞ্িি কপল। “তুমি প্যানেটেল।” সেবন কর? ঙারী মজার কথা। 

আমি “প্যাঁনেটেপ।? ব্যবহার কবে থাঁকি যে” আমব। উভয়েই নিগারখোর । 

খয়েরী র"-এব সক সিগারটিব প্রান্ত ভাগ পযন্ত যখন ভস্মসাৎ হলে তখন 

আমরা দুজনই পরস্পর বেশ পগিচিত হয়ে উঠেছি । ন্যাশ আমাকে ফ্রিপটে 

বুইক্ক মোটর কে।ম্পানি পখিদশস্রে আমন্ত্রণ জান।ল। 

কোম্পানি ছেডে যাতে শ। যাহ এমনভ'দে ম্যাকনটন আমাকে বুঝাতে 

চেষ্টাকরল। তখন আমি বছরে ৮হাঁজ। ডলার বেতন পাচ্ছিলম, সে 

বাড়িয়ে করল ১২৯ হাজাব। মাংস হাজাপ ডলার। এই বেতনবুদ্ধির 
চিন্তামান্র আমার স্বী ও আমি তো মোহাবিষ্ট। শিকাগে| গ্রেট ওয়েস্টার্ণ 

রেলওয়েতে চাকরি ছাভাখ সময আমি যেমাইনে পেতাম, এ প্রাক তার 

সমতুল্য । যা হোক, বিশেষ কৌতুহল ও আগ্রহের সঙ্গে আমি তুইক মোটর 
কোম্পানিতে গিয়ে মিঃ স্াশের সঙ্গে এদিন সময়মত সাক্ষাৎ করেছিলাগ্ন । 

শী পর 

 বেলভেডিয়ার শ্রেণীর পিগারেন্ধ চেয়ে এজাতের সিগার দৈধো ও প্রস্থে কিছুটা 
ছোট ও সক। 

৪ 



১৩৯ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

করয্র্দন করাঁর পাচ মিনিটের মধ্যেই আমি চালির ওখান থেকে বিদান্ব 

নিলম। সে বলল, “তোমাকে আমি পাশ দোব। তা'তে সব জায়গাতেই 

যেতে পারবে। আগামী কাল বিকাল পর্যস্ত ওখানকার সব কিছু দেখেশুনে 

নাও। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পরই চলে আসবে, সমস্ত কথাবার্তা পাকাপাকি 

করা যাবে? 

যে অপিরসর হোটেলে সে যেতে বলল, আমি সেখানে গিয়ে ন্তাশের 

ব্যবস্থিত ঘরে ব্যাগ রাখলাম, তারপর মোটর কারখানার আতিপাতি খুঁজে 
দেখতে বেরিয়ে পড়লাম । 

সবকিছু দেখেশুনে তো! আমি তাজ্জব । অবশ্ঠ আমি ঘন্ত্রবিদ ; তবু কর্মীদের 
দিয়ে কাঠের কাজ করার ব্যবস্থা! দেখছিলাম । গাড়ীগুলোব কাঠামো তক্তান্ত 

তৈরী হচ্ছিল। একট! বড ছুতোরশালায লম্বা ও চওড়া পপলারের তক্তা 
'্ীমের” উহ্ছনে নানা আকাবে বাক।ন হচ্ছিল। কাঠের কাজে জরা চমৎকার 

দক্ষ; কারণ অধিকাংশ কর্মীই যানব।হন নির্ম।ণকারী। কিন্ত তাদের ধাতুর 
কাজে উন্নতির যথেষ্ঠ অবকাঁশ ছিল। একপ অসংখ্য কাজের স্থযোগ এখানে 

রয়েছে; আমি তো আগ্রহে অধীর হয়ে আঁস্মগত ভাবেই বলতে লাগলাম, 
"এখানে কর্তা হলে কত কাজই না কর! যাবে 1” 

চালি গ্ভাশের অফিলকক্ষে প্রবেশের সঙ্গেই সে অপলকনেত্রে আমার 

দিকে চেয়ে রইল, “তোমার কী মনে হুচ্ছে ?” 

«মিঃ স্াশ, এখানে আমি আসতে চাঁই। মনে হয়, এ কারখানায় আমার 

প্রয়োজন রয়েছে । এ কাজে আর এ কোম্পানিতে আসতে সত্যই আমি উৎস্থক।» 

“বেশ, কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি মনস্থির করলে ।” 
“মনস্থির করার যতো যথেষ্টই তো দেখলাম ।” 

“কী দেখলে ? যথা?” 
প্যানবাহনের “প্যানেলে? রং করার মতোই কর্মীরা গ্রতিটি গাড়ীর কাঠামো, 

হইল ও যন্ত্রপাভিতে ( শেসিল ) রং করছে। আধি নিজে গাড়ী চালিয়ে থাকি। 



ক্রাইসলাঁরের আত্মকাহিনী ১৩৯ 

আমি জানি, নতুন গাঁড়ী কিনেবাঁড়ী পৌছাবার পথেই “শেনিসের' নিয়াংশ কাদায় 
কাদামন্ন হয়ে যায়; তারপর আর কেউ কী অবস্থা হলো, তা৷ চেয়ে দেখে না ।”” 

শেষে সে বলল, “ক্রাইপলার, কী বেতন তুমি চাঁও ?” 

“মিং ভ্তাশ, এই তো সবে আমার বেতন বাঁড়ল। পিটসবার্গে 

ম্যাকনটনকে আমি বললাম যে আমি আর একট। চাকরী নিচ্ছি ; সঙ্গে সঙ্গেই 
মে আমর বেতন বছরে ৮ হাজার থেকে ১২ হাঁজার ডলার করে দিল।” 

একথ! শুন্বার সঙ্গে সঙ্গে চালি ন্যাশ অন্য কাজে মনোনিবেশের জন্ত প্রস্তত 

হল। আমার প্রতি অংগ্রহ তার চলে গিয়েছিল। গাড়ীর চাকার টাঁয়ার 

হাওয়শৃন্য হলে যে অবস্থা হয়, চাঁলি ন্তাশের অবস্থাও তেমনি ধার! মনে হলো, 
সে যেন ভেঙ্গে পড়েছে । 

“আমাদের কাজে এত মোটা মাইনে দেওয়া হম ন1।” কথা বলবার মময় তার 

মাথা এক দিক থেকে আর এক দিকে ছুলতে লাঁগল। সে সত্যই দর কষাকবি 

করছিল না) নে সময্বের অবস্থাই এই | এর হেতুও অবশ্ত ছিল। ১৯১১ সালে 

ফ্রিন্টেবছরে ১২ হাজার ডলার খুবই মোটা বেতন বলে গণ্য হোতো। আঙি 

বহিরাগত। সে আমাকে জানত ন1। কিন্তু আমি এ ক্ষোগ ছেড়ে দিতে নারাজ? 

“মিঃ ম্তাশ, আমাকে কত মাইনে দেবেন 1” 

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে ঠোট খুলল | কিন্তু মাথ! চুলকাতে লাগল। 

আমার জীবনের বিচিত্র ঘটনা! টুকরে! টুকরো! করে হয়ত নে চুলের নীচে 

আক কষছিল। বছরে আমার যাইনে ১২ হাজার ডলার; আমাকে 

ভাঙ্গিয়ে আনতে হলে নিশ্চয়ই আরও বেশী টাকার লোভ দেখাতে হবে। 

হঠাৎ মে সোজা হয়ে বসল, বলল, “ক্রাইসলার, ব্ছরে ৬ হাজার ডলারের 

বেশি দেবার সাধ্যি আমাদের নেই |” 
“মিঃ ন্যাশ, আমি এতেই রাজি ।৮ সে ভ্যাবাচাক! খেয়ে গেল। এর পন্ন 

তিন মাস যেতে না যেতেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় ও অকুত্রি 

হুয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই বন্ধুত্ব জীবনব্যাপী। চালি চমৎকার মান্য $ 



ছয় 

সাত 
পিটসবার্গে আমাদেব চতুর্থ ও সবকনিষ্ট সন্তান জ্যাক ক্রাইসলারের জন্ম 

হ'ল । আমি মিশিগানে যাবাব জন্তে আগ্রহাকুল হয়ে উঠেছিলাম , কিন্তু 

আমার স্ত্রীও শিশু-সম্তান একটু সুস্থ না হয়ে ওঠা পযন্ত আমি এখানেই থেকে 

গেলাম। 

ভবিষ্কতের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় চিত্রেও আমাব মনে উত্তেজন! জাগল না, 

আমি বিষগ্ন হলাম। যা কিছুই হোক, তখন পষপ্ত আমি সাপাজীবন ইপ্তিন 

নিষে কাটিয়েছি, ইঞ্জিনকে ভীলব্সেছি। এরু যাস্ত্রিক গঠনকৌশল সত্যই 
অদ্ভুত। বুইক কোম্পানিতে যোগধানেব সিদ্ধান্তে ফলে আ।ঙ্কাকে সম্ভবত 

চিরকালের জন্যে রেলইপ্তিন ও পেল-কর্ঠচাণীদেব সঙ্গ সখ থেকে বঞ্চিত হতে 

হবে। ষখন এ উপলদ্ধি আমার হপো, তখন চিন অভা?পদগ্ধ হতে লাগল । 

এ অনুভূতি ছাডাঁও আমাকে আব একট। বিয়েও 1বশেষ অবভিত হতে 

হয়েছিল। মাত্র অল্পপিন প্রতিষ্ঠিত ও বিছুটা অপ্ধিণত শ্রমশিলে সবোচ্চ 

স্তরের চাকুপীতে স্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলাম ১ এখ।নকাখ পদমযাদ। ও আরাম থেকে 

আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সবিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, এ চিওও আমাকে কম বিব্রত 

করেনি । কিন্তু নতুন স্রধোঁগলাঙে আমি উদ্দীপ্ত ইয়ে পঙ়ি। অগ্রণীব 

সুযোগলাঁচে আমাদেন পৃবপুবষগণ যেমণ উদ্দীপনা বোখ করেছেন, তেমনি 

অধীর আগ্রহ আমাৰ মধ্যেও জেগেছিল। এ উদ্দামতাঁই পৃথগামীদের একদা 
সমুদ্র পেরিয়ে সভ্যতার চিহ্নভীন আমেরিকায় উপাস্থত হতে, উত্তর দ্রিকে 

অগ্রনর হয়ে কান।ডা যেতে ও আরও পশ্চিম দিক কানসাসের সমতল 

প্রাস্তরে পৌছুতে শক্তি জুগিয়েছিল। আমিও স্লিণ্ট যাত্রাকালে অঙ্গরূপ 

ধরণের শিহরণ বোধ করেছিলাম। 



ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী ১৩৩ 

সত্যই অতি সময়ে আমি মোটরষান উৎপাদনক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলাম । 

এঁ বছর ডেটনে চালন এফ কেটাবিং একটা ক্যাভিল্যাঁক গাঁভীতে 'সেলফ 

স্টার্টার” বপিয়ে ডিট্রয়েটে হেনবি এম গলল্যাণ্ডেব নিকট পাঠান। বৈদ্যুতিক 

স্টার্টিং, বৈহ্যতিক আলো! ও চুম্বকখণ্ড হতে বিজ্ছুবিত বিছ্যুৎকণায় 
ইঞ্জিনের গতিলঞ্চারের ব্যবস্থায় এই শ্রমশিল্ে নিযুক্ত প্রত্যেকের কল্পনা 

উদ্জীবিত হয়ে উঠে। এর পর পুকষেব মতো অক্রেশভঙ্গিতে মেয়েরাও তো গাডী 
চালাতে পাববে! মোটরযানেৰ অভাঁবিত সস্তা্না সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী 
কণা ভযেছিল, দেসময হতে তার সন্ই মতো পন্ণত ভতে শুক হলো। 

এ সত্খেও অদিক্া*শ যোটর্যান উৎপাঁদনেন খব্চ খুবই নেশি পডছিল। এব 

কাব্ণ নির্ণয়ে আমি উন্লোগী হলাম , উপযুণপরি বারকয়েক বাজাব তেজী হওয়া 
এই শিল্প গড়ে ওঠে । কিন্ধু কোন কোন কোম্প।নি অর্থেব মাবাঁত্সক অপচম়্ 

কন্ছিল, আবাব কেউ পা অপচয় রোধেব উপাষ জানতো! না, এজন্তেও 

এথনাশ ভচ্ছিল। একাপনাবে পা সবপকেই সণ কাজ তাঁডাহুডা ক'রে 

কবতে ভ'ত। যেমন, কোনে! কোম্পানি কোনো রকমেব নতুন কারখানা 

গডে তুলবার 'অভিলাধী হলে কতপক্ষস্থানীষঘ কোন ব্যক্তি এঁ কাবখাঁনা ভ্রুত 
গড়ে তুলতে বলবেন _-এটা এব রকম অবধাবিত । 

নুইক কোম্পানিতে ওয়ার্ক মণশেদাবঝপে চাকরি নেবান ঠিক পরই আছি 
অ+শিক ক।জেব তালিকা €( 04609-৮০11 50116116 ) চাইলাম। আমার 

দিকে কেরনি ফ্যালফ্যাল কবে তাকিযে বই/লন | 

“আংশিক কাজেব তালিক। কাঁবখানাষ কর্মরত এই সব লোককে 

আশাশিক কাজের ভিভিতে মাইনে দেওষ! হয়। কিন্তু কাজের তালিক। 

কোথা ?” আমাব গলা চায় কিছুটা মৃছ গুপ্রন চলল , কিন্তু কেউ-ই একা তীয় 
ভাঁলিকা পেশ কবতে পাপল ন।। আর আঁনসেও এমন কৌন তালিকা পাওয়া 

গেল না। কান্দেই আমি তীডাহছুড। করে অফিস-বাড়ী ছেড়ে স্ট্যাম্পিং 
কারখানায় গেলাম । 



১৩৪ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

আমার সেখানকাব সহকারীর সঙ্গে ক্রমশঃ আলাপপরিচয় হচ্ছিল , বেশ 

অন্গগত লোক। “তোমার অফিসে আসবে কি? আংশিক কাজের রেকঙ 

দেখতে চাই একবার”--তাকে বললাম। সেসময় বুইক কারখানায় সম্ভবত 
তিন চাঁর হাজাব লোক কাজ কবছিল , আর 'ট্ট্যাম্পিং বিভাগ তো! মাছষ ও 

যন্ত্রে পূ । 

“পিসওয়ার্ক বেকর্ডের কথা! বলচেন তো? নিশ্ময? ওতো এখানে আমার 

পকেটেই রয়েছে ।” আমাকে দেখাবাব জন্যে সে ছোট এক গোছা কাগজ 

টেনে বার কবে খুলল। সেরেকড দেখে সদয় হবাব মতে। কিছুই নেই। 

আমার জ্ঞাতব্য ব্ষষ ওতে আদৌ কিছু ছিল পা। 

আমেরিকান লোকোমোটিভের আলেঘেনি কারখানায় ইঞ্জিন-নির্মাণের 

কাজের অন্যে ৪০ হাঁজাণ ডল।ব বা এব কাছাকাছি একট! পরিমাণের বেশী 

ডাঁক দেওয়া চলত না। কারণ, কোনও কাঁজ পেতে হলে টেগার পাঠানোর 

সময় সবচেয়ে কম খরচে কাঁজটি করে দেবাব ডাক দিতে হবে, অঁখচ তা থেকে 

আবার লাভও করতে হবে। এভাবে কাজ করতে হলে একট! সামান্ত ছিন্র 

করতে কত পেনি খরচ হচ্ছে অথবা খুব ছে।ট খাট ঢালাই-এর খরচই বা কত 

হবে, তা খুব ভালভাবে জানা থাকা দরকাব। 

আমাদের ইঞ্রিনেব কাজ সবই নিষমমাঞ্িক করা হ'ত, কিন্তু তা আদৌ সহজ 

ছিল না। আমদের আন্টমানিক ভিসাবের ভিত্তিকে সম্পুর্ ত্রটিহীন করবার জন্য 

“ক্গ(ইভ রুল” ব্যবহার করতাম, নমুনা-নিষাণকারীর কাজ কখন শেষ হবে, 
বয়লাব-মেকার, ট্যাঙ্ক-মেকার, মোল্ডাব, যন্ত্রবিদি ও অন্যান্ত সমণ্ত কর্মী 

তাদের বিভিন্ন কাঁজ শেষ করে ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ নিয়ে প্রস্তুত 

হুলে সিলিগার ঢাল।ই-এ কত দিন লাগবে, তার সঠিক তথ্য আমাদের 
জানতে হবে বলে আমবা অনুভব করেছিলাম। খুবই সৌভাগ্যের কথা, সে 
সময়কার সমস্ত বিভাগের প্রত্যেকটি খুটিনাটির শ্রমসাধ্য হিপাবনিকাশ রাখতে 

পারতাম বলে আঁমরা এব দৌলতে একটি ইঞ্জিন নির্দিষ্ট দিনে শেষ করার 
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কথ দিয়ে প্রতিশ্রতি পূরণ করতে পারতাম , অধিকত্ত আমরা কম দর দিয়েও 
কোম্পানির লাভ করিয়ে দিতাম । এমনকি পিটসবার্গে কাজ করার আগেও 

আমরা কডায়গণ্ডায় উৎপাদনের খরচের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বাধ্য হতাম। 
রেলকারখানায় ইঞ্জিন তৈরী শুক করাব আগে আমাদের কাচা মালের খরচ 

আর শ্রমের মোট পরিমাণ জানতে হত । 

কিন্ত ফ্িণ্টে রৌক্ত একটা ছুটে! নয়, বহু মোটরধষান তৈয়ার করছিলাম । 

কাজেই এর পর থেকে আমরা বুইকে আংশ্রিক কাঁজের ভিত্তিতে তালিকা রচনা 
করেছিলাম-_যার ষথেষ্ট যূল্য ছিল। 

বুইকে বহু সুদক্ষ লোক ছিলেন » এদের অন্যতম টেট ন্মিখ, তিনি উৎপাদন 

বিভাগের ম্যানেজাব হয়েছিলেন । একদিন সপ্তাহ ছুই পর আমর] ছু'জনে 
একটা কক্ষে কাজকর্ম দেখছিলাম , ওখানে “শেসিসের পর “শেসিসেব* রূপায়ণ 

হচ্ছিল। সে সময় বুইক কোম্পানি দৈনিক ৪৫টি করে মোটর গাডী তৈয়ার 
করছিল। আব হেনবী ফোর্ড করছিল একশটি করে, কিন্তু পর বছর 

অর্থাৎ ১৯১৩ সালে রোজ হাজাবটা গাড়ী তান কারখানায় তৈয়ার হয়। 

একটা বড ইটেব তৈরী ইমারতে বুইকের “শেসিপ” বধপায়ণের কক্ষটি অবস্থিত ; 
দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ওপ আয়তন যথাক্রমে ৬০০ ফুট ও ৭০ ফুট। ছাঁদটি কাঠের 
থামের ওপর ভব দিষে দীভিয়ে * থাম গুলো ২০ফুট অন্তব অস্তর পোতা। গাডীর 

কাঠামৌর দীর্ঘ সাবি, যাগ্িকের কাজের বেঞ্চির চেয়ে উচু নয়। এগুলোর 
ওপর প্রত্যেক নতুন বুঈকের “শেসিস খান করা হবে। একটা কাঠামোর 
বিভিন্ন অংশ নিয়ে চার জন লোক আসবে ও সবগুলোকে ছুইটা প্রকাণ্ড হাঁতুড়ির 
ঘা মেরে বণ্ট, দিয়ে আটকে দ্েবে। তাবপর আসবে চক্রদণ্ড নিয়ে অন্তান্ত 

লোক, তারা এগুলো যথাস্থানে বিন্যাস করবে । অন্তান্তের! স্প্রিং ঝুলিয়ে দেবে। 

তারপর কর্মীরা আর একটা টেবিলে গিয়ে কাজ সরু করবে ১ চিত্রকরগণ শেসিসে 
বং লাগাতে লেগে যাবে । শিরিষ কাগজ দিয়ে পালিশ করার পর কাঠামোতে 

রং করার ব্যবস্থ।। কিন্তু এটা একমেটে । প্রথমবারের আম্তরণ ১২ঘণ্টার কমে 
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শুকোবে না। পরদিন আবার শিবিষ কাগজ যোগে দ্বিতীয়বার কাঠামো 

পালিশ ও রং কবা। ১২ঘণ্ট কাল শুকোবাব পর শিরিষ কাঁগজ দিয়ে 

আলগোছে আবাঁর পালিশ ও শেষবারের মতো চকচকে করার জন্তে বাণিশের 

ছোপ লাগীন। এ অর্থ, আরে! বার ঘণ্টাকাল বেশি শুকানো । কর্মীরা 
কামরা টতায়াবীর কাবখানায় বং লাগাঁনগ বিচ আয়ন্ত কবেছে। এসব কাজ 

কুষ্ঠভাবে করিয়ে নেওয়া হবে বলে স্টবে। ও চালি ন্যাশ আমার কাছে আশা 

করেছিলেন। 

“চেট, এ সবই ভুল দেখছি । চাঁরদিনের পবিবর্তে ছু"দিনেৰ মধ্যেই শেসিসেব 

গড়ামাঠা শেষ করে দিতে হবে।” 

“সেভাবে কাঁজ করলে আরও বন্ গাঁডী তৈয়াব করতে পারা যায়।” 

"নিশ্চয় । আমাদের উৎপাদনক্ষমতা দ্বিগুণ কবতে পাঁরি। এজন্যে 

আমাদেব আবও ইমারত ও আপ বু লোবের গ্রযৌজন হবে।” 

শিরিষ কাগজের পালিশ ও বর্ণাঢ্য ন* এব আস্তরণেন সমার্সোহ কমিয়ে 

দেবার ব্যবস্থা হলো, বকাবণ খাতুকে আমপ। ধেন কাঠেব মতো! ব্যবহার 

করছিলাম । কেউ এবিষয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হলে আমর| জবাবে বলতাম £ 

“বেশ তো, শেপিসের ভেতবকাপণ অশএনে।কে অত পালিশ কণাব দরকাব 

কিছ আছে কি? এগুলে। কি বৈঠকখানাব থাকবে? প্রথম বাবহাবের দিনই 

প্ঠো রাস্তার কাদায় কাদাঁময হযে যাবে ।” 'অব্্য সে সময় সহনের ব।ইরে খুব 

অল্পই সড়ক ছিল, বেশির ভাগহ বেন গ্রাম্য-বাস্তা। 

এতেন পরিবর্তনের ফলে 'শেসিস” গডনে আমাদের দুদিন বাচল, আব 

দিনকয়েক নতুন ব্যবস্থা অন্ুযষী কারখানাৰ অন্ান্ত অ*শের উৎপাদন 

বাবস্থাতেও পবিবর্তন সাধনে আমদের কর্মব্যস্ত থাকতে হলো । ছ"মাসেব মধ্যে 

নতুন পদ্ধতি অশ্ঠযাপী 'খেসিন” তৈরীর ব্যবস্থার প্রবতন হলো। কিছুটা 
তাঁপাধিক্য ঘটিযে আধ দিনের মধ্যেই দুটো বরংএর আস্তরণ শুকোবার ব্যবস্থা 

হয়। এ-ভাবেই বুইক-কাবখানাব বর্্মপদ্ধতির উন্নতি ঘটে, বাসাধিক্য কষে 
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যায়। আমাৰ রেল কামরা নির্মাণ কৌশলকে মোটবধান তৈয়ারীর কাজে 

প্রয়োগ করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য প্রতি মিনিট সময় বায় করতে 

লগলাম। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্দবদলের ফলে বোজ ৪৫টি গাড়ী হতে ৭৫টি 

গাভী তৈবী হতে লাগল , অথচ জায়গা! প্রায় একই , কিন্তু অর্থের সাশ্রয় 

হলো প্রচুর। আমরা জানতাম, অপচয়ের ক্ষত্র খুঁজে বের করতে পারলেই 

অবস্থা উন্নততর হবে। 

ষে কক্ষে প্রতিটি 'শেপিস' তৈয়া হচ্ছিল, সেখ।নেই উৎরুষ্টতর কর্মপ্রণালীর' 

উদ্ভাব্ণ কর। হলে। , আগে প্রত্যেক ক্ষীর যাতাযাত পথেই একটা করে থাম 

ছিল, এগুলে। মখিয় শিয়ে শক্ত ঠেকনার ওপণ ডাটা স্থাপন কর| হলো । 

সম্ভবত বছখখানেক পর আর একটা অভাবনীয় উন্নতি আমরা ঘটালাম। 

সমত্ত ঘবময় পা জব টেবিন ছচিয়ে না রেখে শুধু দৃঢ় দন্ত-শিভপ চাপপীচটা 

টেবিন বাখ। ল্ল, সামপ্ন বইল বেকিগুলো। 

এনব ছাডিস্ব বিবাট কক্ষেৰ পর প্রীস্ত পৰপ্ত প্রসাঁধিত একট কাঠের 

আধার, ২৮" আফন্নেৰ এক ছোঁড1 ব্লেরাশ্ত]। চক্রদণ্ড, আীং ও চাক 

ছুডে দিয়ে “শসিদ্্ এপ গঞ্ন সম্পূর্ণ হশে টেনিল হতে ওটাঁকে মেঝের 
বেলপাস্ত।য নাশিষ দেবাৰ জগ্ভ একটা উত্তোন্ক শেকল ব্যবভার কণা হতো ॥ 

তারপর হাতেহ।তে 0েলে ণশিষে নপাপ বাবস্থা, ছু'দন লোক “ফেও্ডাব বসাত, 

অন্তান্ত কমীবা গ্যাস ট্যাঙ্ক যেগ কবত এব" সবশেষে 'শেসিসে'র ওপর গাড়ীর 

কাঠামে। স্থাপন কপ] ভা । এ ভাবে মে ১রু শিমান আক করার সঙ্গে আমরা! 

ব্যাঁপকহাবে মে।ট৭ উৎপাদন চালু +রল।ম* অবশ্য এর বছর কয়েক আগেও 

ব্যাপক উৎ্পাদনেৰ কখা লোক শুখে শুনা হেত। সংজ্ঞার বিষয়ে মাথা 
না ঘামিয়ে আমপ। ঠিক এক।জই সম্পন্ন করুছিলাম। 

গাডীব বিভিন্ন অ শ এক সাথে ভবে ছেপার আগেই আমবা রং দেবার 

ব্যবস্থা করেছিলাম , এভাঁবে অন্থান্ত কর্মীর ভাত জোডা ন! রেখেও রডীন বহু 
ংশ ব্যব্হাবের জন্তে তেবী রাখতাম । তারপর বাষুর চাপ ব্যবহার কৰে বং 
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ছভাবার উপায়ও উদ্ভাবন করা হলো) এটা “আ্যাটোমযাইজারের” সাবেক 
ঘাত্বিক-নীতি। একের পর এক আমরা উন্নততব কৌশল অব্লম্বন করে শেষ 
পর্ধস্ত এই একটি কক্ষের ভেতরই পয়তান্লিশটির স্থলে প্রতিদিন দু'শ করে 

মোটরগাডী তৈয়ার করতে আর্স্ত করলাম। 

আমাদের এই কার্ষপদ্ধতি চালু হবার পরু হেনরী ফোর্ড এদিকে কাজ 
আরস্ভ করেন এবং সর্বপ্রথম “চেন কনভেয়র প্রবর্তন করেন। আমরা পরে 

সবাই এ যন্ত্র ব্যবহার করেছি। হাতে হাতে লাইন বরাবর গাঁভীগ্ুলোকে 
ঠেলে দেবার আর প্রয়োজন হতো না, মোটর তাডিত “চেন-কনভেয়র 
দিয়ে এগুলো আপন! হতেই চলাচল করতে পাঁরত। 

আজকাল মোটর গাড়ীর কাবখাণায গেলে নান! অংশ প্রায় অব্েশে ও 

নির্বন্কাটে এক স্থানে সমাবেশ কব! হচ্ছে দেখা যাবে ; তা? ছাঁডা যেটা পনেব 

মিনিট আগেও নেহাৎই কাঠামো মাত্র ছিল, তা” পনেব মিনিট পরই নিজ 
শক্তিচালিত-_গ্যাস ও তেলভাত এক পুবা গাভীতে রূপান্তরিত হয়ে যাঁয়। 
এর সঙ্গে আগের অবস্থাটা তুলনা করা যাক, তখন এক *শেদিসের” বিভিন্ন 
আঅংশ জোড়া দিতেই চার দিন লেগে যেতে।। ১৯১২ সালের ব্যয়বহুল এক 

মোটর গ।ড়ীব কথাই ধরা যাক, এর সঙ্গে ১৯৩৭ আঁলের সবচেয়ে কম ছামী 
গাড়ীর তুলনা ককন। বিশ্বাস ককন, দেহের শ্রম দিযে ও মস্তিষ্ খাটিয়ে 
আমাদের মতে। যারা মোটর গাডী শিল্পের জয়যাত্রা আত্মনিবেধন করেছিলেন, 
তাদের কাছে বিগত ২৫ বছর কাল তো রীতিমত আনন্দ শিহণণের সময় । 

আমার বুইকে যোগ দেনার প্রথম দিকে মালয়শলাব জন্য প্রতীক্ষার্ত 
যে কোন কর্মীর উৎপাদনে প্রভূত উন্নতির অবকাঁশ ছিল। 

“কী বন্ধু, ব্যাপার কি?” 

“এই সব ক্র্যাস্ব-স্তা ফট” যথেষ্ট দ্রুত ঘুরছে না । আমার আধা সময়ই যে 
প্রতীক্ষায় থেকে নষ্ট হচ্ছে।” এই হলে! উত্তর। আবাঁব 'ক্র্যাঙ্ক-স্তাফটি? 
(জোরে ঘুরাবার ব্যবস্থা হবার পরই নতুন আর একটা গলদ বার হয়ে পড়ত। 
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যা হোক, প্রতিটি নতুন জিনিষই এক একটা আবিক্রিয়া। সমস্যা! হি ও দূর 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত আরও কুড়িটা সমস্তা দেখা দিত। কনভেয়র লাইনের 
ওপর মোটবের নব বূপায়ণ চলতো]; তারপর চক্রদণ্ড, ক্র্যান্ব-স্যাফট 

ক্যামস্তাফটেবও একই দশা । কিছু কাল আগেও এরূপ কাজের জন্তে মানুষকে 
প্রভূত দৈহিক শ্রম করতে হতো]। কিন্তু এখন কর্মীরা যন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছামত 
কাজ করিয়ে নিচ্ছে। 

নিরন্তর আমাদের চাহিদার জন্যে মেশিনটুল শিল্পেরও সম্দ্ধি ঘটে? 

আমাদের অফিনে এখন এ শিল্পের সেলসম্যানের দেখা পাওয়াই ভার। তাঁকে 
ঘি বলা হত; «দেখুন, আমাদের একটা যন্ত্রের প্রয়োজন । এঁটে দিয়ে” 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পেন্সিল বার করে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত লিখে নিতেন । 

নিজের কারখানায় গিয়ে তিনি ইঞ্জিনিয়ারদের লমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিলে 

ইঞ্জিনিয়ারগণ দ্রুত বাঞ্িত ষ্ত্র তৈয়ার করতেন, আবার কখনে! বা মাসের" 

পর মান এমনকি বছর ধরেও সে যন্ত্রের পাত্ত। মিলতো! না। এভাবেই আমাদের 

উভযেরই উন্নতি ঘটতে থাকে, আমন উভয়েই উন্নততর যন্ত্র প্রবর্তনে সচেষ্ট 

থাকি। পরিশেষে ইস্পাত শিল্প, মেশিনটুল শিল্প ও দক্ষিণাঞ্চলের তুলা! ক্ষেতে 

বিবর্তনমূলক পরিবর্তন ঘটতে থাকায় কাঁচা মাল সরবরাহ সহজ হয়ে এল। 

আমরা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম । পৃথিবী ইতিহাসে এই প্রথমবার 

আমরা বেশ বিরাট আকারের বগ্ত নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলাম , প্রতোক মানুষই 

যার সম্ভাব্য ক্রেত।। 

চাল ন্তাখ বুইকের প্রেসিডেন্ট হবার জন্য ফ্রিপ্টের ভূবান্ট-ডট ক্যারেজ 

কোম্পানির সংশ্রব ছেডে দিয়েছিলেন । তখন মোটর শিল্পের ষে অবস্থা, তাতে 

জেনারেল মোটরস চালাবার যোগ্যতা তার যথেষ্টই ছিল। সহরবাসীর মধ্যে 

তীর যথেষ্ট নামডাক , উইলিয়াম সি ডুরান্ট সত্যই জেমস জে ইউরোর কাছে 

তীকে সুপারিশ করে বুদ্ধিমানেব কাজ কবেছিলেন। স্টরো অর্থবিনিয়োগকাবী- 

দলের প্রতিনিধি । ১৯১০ সালে মোটরশিল্পে আত্মনিয়োগ করার সময় ন্যাশ 
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এবিষয়ে হয়ত সামান্যই জানতেন ১ কিন্তু লোকজনকে দিয়ে কিভাবে কাঁজ 

করাতে হয়, কিভাবে কারখানা চ।লাতে ভষ, তা তিনি জানতেন। সর্ধোপবি 

তাৰ আন্তগত্য লন্দেহাতীত , তার মত সৎ লোঁক বিরল । অন্তেব টাকা-পয়সা 

শিল্পে ছিনিমিনি খেলার লোক তিনি নন। কখনে। কখনো বুইক কারখানার 

জন্যে নতুন তোন যন্ত্র কিনতে বললে তিনি খ"রের রাশির ওপর বুডে! আঙ্গুল 
টিপলে বুঝতাম তিনি অনিচ্ছুক। তখন তাকে বলতাম, ছিপিহীন পিঁপেব 

চেয়েও আপনি বেশি কডা মান্তষ। ছোট ছেলেব চং-এ তাঁকে অনুনয় করে 

বলতাম, “চাঁলি, তোমাব উপাদ্িত প্রথম নিকেলখানা দেখাও না? মিঃ স্টরে! 

বলেন, তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ।” 

১৮৮৬ অথবা ?৮৭ জাঁল , নিলি যাঁনবাঁভন ব্যবসাষে প্রবৃত্ত হন। এসময় 

হ্যশ ডুরাণ্ট কাবখানার সঙ্গ সংশ্লিষ্ট । বালকবসে প্রথমে তিনি মিশিগ্যানের 

জনৈক কুষকেব ফবমাস খাটতেন , তাখপব তিনি ক্রিপ্ট এ যাঁন এব" হোয়াইটিং 

ও বিচার্ডসন নামী এক লোহাঁলকডেব্ কাবাবে একটা চারি জুটান। চার 
পশে তার মতো এককজ্তন কান্জন ?লাঁক ছুল“ভ , কৃষি যন্ত্র স্থাপনে তার 

ক্বাভাবিক দক্ষতা । 'আবাব এ বোম্পাঁপর কি খঙ্পাতিব এক বিরাট ব্যবসায় 

ছিল | কঠোন্ পরিশ্রমী কর্মী তিশি , বিলি ডুবাট হাব কমক্ষমতাঁয মুগ্ধ হলেন। 

“যশ, কারখানান কাজ ০।মাঁর পছন্দ ভবে?” চালি বললেন যে, পছন্দ 

হবে বলেই তো তার মনে হয়। ডুবাণ্ট ১ ডলার ২৫ স্ণে বোজে তাকে 

কামাবশালায় নিযুক্ত কললেন। মাত্র দিন কয়েক কাঁজ কবেই তিনি ডুূরাণ্টকে 

আবার ধবলেন। 

“মিঃ ডুবাণ্ট, কামাব মিঃ ম্যাক ভুটিনের হ'যে আমি এখন লোহা পেটানোর 
কাজ কবছি ; কিন্ত এনে আমাব সময় নষ্ট হচ্ছে । আপনি তে] ছোট একটা 

বিহ্যৎ্চাঁশিত হাতুড়ি আনতে পারেন । এতে ৩৫ ডলারের বেশি খরচ পড়বে 

না। আর এক মাসে ষে পরিমাণ লোহা পেটানো আমার দ্বাবা সম্ভব, 

এটার সাহায্যে একদ্রিনেই তার চেযে বেশি পেটানো যাবে ।” 
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বিলি হাতুডি কিনে এনে চালিকে অন্য একট। কাজে লাগালেন। পরে 

তিনি ড্রিল প্রেসে কাঁজ করেন; কিন্তু মাথার ওপরকার স্প্িং-এর সঙ্গে তিনি 

ড্রিল প্রেসট। টেনে বেঁধে এট্েকে পাদানি দিয়ে কাষক্ষম করে তোলেন ॥ 

উভয় ভাঁতকে মুক্ত পাখার জন্যই এ ব্যবস্থা। ফলে তব পূর্ববর্তী লোক সেই 
ডিল প্রেমে যে সময়ে যত গঞ্চর গাডীর বে তৈরী কবত, যুবক নাশ মে লময়েই 
তাব পাঁচ গুণ বেশী বেড তৈবী করেন। “চালি, আমবা এখানে আর 

একজনকে নিযোগ কখবো। ছ্যাখো, ছোট কারখানার কাজকর্ম ঘদ্দি কিছু 

গুগাতে পাপ ।”-ড়ুবাণ্ট বললেন। 

চালি সেখানকার ব্যাধিও চটপট নিরূপণ করে ফেললেন। “তোমার 

দালাল সন্তায় পেরেক কিনছে, গুলো মঞ্ণ নয়, লৌকজনের মুখ কেটে যাঁঘ। 

তা ছাড। খুব ছেোটি৪ বটে, যত ন।বব্যবহ।ব হয় তাঁর চেষে ঢের বেশি 

মেঝেয় ছিটকে পড়ে যাখ।” 

দ্রব্যোৎপাঁদনে চালি লাশের সত্যিকারের প্রতিও| ছিল, তিনি ধাপে 

ধ[পে এগিযে চললেন । ডুগাণট « তাব বন্ধু জে ড্যাশাস ভট একদম শুন্য হাতে 

ষে বিরাট যানবাহন শ্িন্ন গড ঙলেছিদেশ তিনি শেষ পযন্ত তার উৎপাদন 
বিভাগীয় ম্যানেজার হায়ছিনলিশ বঙগণে এ কারখানায় দেড লক্ষ করে যান 

নিমিত হচ্ছিল। চালি নাশ যখন বুইকেণ জগ্তে কর্মে শিষুক্ত হলেন এবং প্বে 

জেন।গেল মৌটবস এপ পহ্াপাত হয়েছিলেন হখন তী'ন বিলি ডুরাঁণ্টেব তরফে 
নয়। জেনারেল মোটবস-এ৭ জন্য কাঁজ করছিলেন । তাখা লব বিষয়ে একমত 

ছিলেন না। তবে ন্যাঁশ ও স "পাব মধ্যে বলাংশে মতৈক্য হতো । যা হোক 

এর বছর কয়েক পব আমার জীপনে বিলি ডুবাণ্টেব প্রবেশ । 

বুইক কোম্পানিতে তিন বছৰ কাল ওয়ার্কস ম্যানেজাররূপে কাজ হলো; 

কিন্ত কাজ আরস্ভেব সময় ষে মাহনে আমার ছিল, এখনে। মেই মাইনে-ই। 

ফ্রিন্টের তেজী সহবে একমাজর আমিই প্রাধ ব্যতিক্রম ; কারণ অন্তের তুলনান়্ 

আমার বোঞ্গার ছিল কম, অথব! দ্রেখাতে। কম। 
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এখানকার কার্ধ-নির্বাহকারী ব্যক্তিরা একট! ডেস্ক ও বড় একটা টেবিলের 

ষাবামাঝি ঘূর্ণায়মান চেয়ারে ববতেন। একদিন ন্যাশের অফিসে গিয়ে তার 
টেবিলের ওপর আমাব কনুই রাখলাম । 

“চালি, বছরে আমাকে ২৫ হাজাব ভলাঁর দিতে হবে।» 

“ওয়াণ্টার 1” যেভাবে তিনি নাম উচ্চারণ করলেন, তাতে এ প্রায় 

চীৎকারের সামিল। 

“আর চালি, কোম্পানির অবস্থা চমৎকার, ভালই চলছে। বুইকে তো 
বেশে লাভ হচ্ছে ।”? 

“ওযাণ্টাব--» 

“আমার বক্তব্য শেষ করতে দাও। একথা বলাব আগে বহুকাল প্রতীক্ষা 

কবেছি। এখানে আসাব সময় বছবে ১২ হাজার ডলার মাইনে পাচ্ছিলাম, 
কিন্তু মাত্র ছ"হাজার ডলার বেতনে আমি এখানে আমি । ঠ্চোমরা তো! 

"আমার বেতন বাডাওনি। বছরে আমাকে ২৫ হাজার ডলার বেতন দিতে 

হবে, নইলে আমি চাকরি ছেডে দেব ।৮ 

“ওযাণ্টার, এবাপার নিযে মি: স্টরোর সঙ্গে কথা না বললে তো 

চলবে না” 

আমি আমার নিজের একট! সিগাঁর টানতে টানতে বেবিয়ে এলাম। 
দিন ছুঃয়েকের মধ্যে জানলাম, স্টরো সৃহরে এসেছেন । ন্যাশ আর স্টরোর 

মধ্যে সলাপরামর্শ চললো; তারপর খবর এলো, তীর! আমাব সঙ্গে চালির 
অফিসে কথা বলবেন । 

“ওয়াপ্টার, এসব শুনছি কি?” 

“তেমন কিছু নয়। কিভাবে এখানে এসেছি, তা আপনি জানেন। 

আমার আগে বছরে ১২ হাজার ডলার বোজগার ছিল। কিন্ত এখন 
পাচ্ছি ৬ হাজার ডলাব করে। তিন বছর সমালে হাডভাঙ্গ। 'খাটুনির পর.» 
বছরে ২৫ হাজার ডলার আমাকে ছিতে হবে । আর দেখন--” 
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"আহা, উত্তেজিত হচ্ছ কেন ওয়াপ্টার ৮ পোষা ঘোড়ার মতো চাঁপড়ানো 

ছাঁড়া মিঃ স্টরো আর সব কিছুই করলেন। “উত্তেজিত হয়ো না? তু 
€তোমার এ ২৫ হাজার ডলারই পাবে।” 

“আয, হ্যা? বেশ, ধন্যবাদ; আরও একটা কথাঃ আগামী বছর ৫০ 
হাজার কিন্তু আমার চাই ৮” আমার বয়স চল্লিশ হয়েছিল। বাড়ী যাবার পর 

সত্যিই বেতন বৃদ্ধিতে আমার সন্তোষ হলো। খবরটা স্ত্রীকে দিলাম। 
“যাই বলো, জানতাম, তোমার মাইনে বাড়বেই।” তার কথায় একটা যাছু 

ছিল; এটাই আমি শুনবার প্রত্যাশা করেছিলাম । আমাদের বিবাহিত জীবনে 

নদে কখনো আমার আচারপদ্ধতি পরিবর্তনের জন্তে আমার ওপর চাপ দেয়নি ; 

কখনো আমাকে উত্যক্ত করেনি বা আমার জন্ত কোনো! কিছু ফেলে রাখেনি ॥ 

বহু হিসাব নিকাঁশের পর জীবনে আমি অসংখ্য সিদ্ধান্ত করেছি; কিন্তু ভাল 

ভাঁবেই জানি ষে, আমার স্ত্রী যেসব বিষয় যোগ্য ও শৌভন বলে গণ্য করবে 

বলে আমার মনে হতো, তাই আমার চড়াস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল হেতু হতো । 

সেইবার বেতন বৃদ্ধির পরে একদিন আমরা সন্ধ্যার গাউন নিয়ে কথ! 

বলেছিলাম। সে জীবনে নিজেকে ব্হুভাবে বাঞ্চিত করেছে, আমার ভে সে 

কথা অজান ছিল না! 

“আহা, দু'টো বানাও না1।৮ আমি বললাম। কিন্তু সে তার মাথা 

নাডলো। আমাদের জীবনে যদি স্থিতি এসে থাকে, আমার স্ত্রী তার জন্তে 

শতকর! ৭০ ভাগ কৃতিত্ব দাখি করতে পারে। 
১৯১৫ সাল; বছরে আমি ২৫ হাজার ডলার করে বেতন পেতে আরস্ত 

করেছি। জেনারেল মোটরস-এর পক্ষেও বছরটা খুবই ঘটনাব্হল। আমার 

বেতনের কিছুটা অংশ দিয়ে কোম্পানির শেয়ার কিনলাম। কিন্তু ইচ্ছা অনুযায়ী 
কিনতে পারলাম না, যেহেতু দাম হু হু করে চড়ছিল। আর বুইক কারখানাও 
বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো! 3; এখানকার যে কোন কর্মীর এজন্য গর্ববোধ 
করার সঙ্গত হেতু ছিল। যে ভদ্রলোক বুইকের স্থনীম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, 
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এবং জেনারেল মোটরস-কে একসঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, তিনি জবাবাব 
কোম্পানিতে ফিরে আসছিলেন, কিন্তু আমাদের কেউ এখবর জানত না। সেই 
ভদ্রলোক ₹লেন ডুবাণ্ট,উইলিয়াম সি ডুরাণ্ট, একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি। এলবা 

হতে নেপোলিয।নের প্রত্যাবতনেৰ সঙ্গে তার পুনবাঁগমন তুলনীষ ; শুধু এবারকার 

নেপোলিয়নেব বিজয়কাল একশ দিনেন চেয়েও বেশি দিন স্থাপী হয়েছিল। 

কানসাসে দশ এগার বছব ব্যসে যখন আমি খেলাধুল। ও মাবেল খেলায় 

মত্ত, ভুরাণ্ট তখন যুবক, ফ্রিটে জীবনবীমা ব্যবসযে বত। তিনি আমকে পরে 

বলেছেন, যখন বছবে তাব ন'শো। ৬লাদের মত বেজগাঁব, তখন পণ্য উত্পাদন 

শিল্পে আত্মনিয়োগের সবযোগ তিনি পাঁন। ছুহ।জা ভলাব খণ করে তিনি 

কাজ আবম্ভ করলেন , পনেরশ* ডপার দিযে একটি শক্টনিয়ীণকাবী কোম্পানির 

পেটেন্ট ও আর সব অধিকান কিনলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর অন্যতম বন্ধু জে, 

ভ্যালীস ভর্টের কাছ কোম্পানির আক অধিকাপগত স্বার্থ ব্রিক্রয় করে 

দিলেন। চল্লিশ বছর বযস হব ব আগেই বিলি ডুপাণ্চ লক্ষপতি হলেন। কিন্ত 

তখনও তীব ধাঁপণা, তার জীবন আবক্ত হঙ্নি। কান জঘন্ত পরিস্থিতিতে 

বাব্য হয়ে তাকে জেনারেল মোটবস ও তাব হাতিগডা বুইক কোম্পানি ছ(ডতে 

হয়েছিল, এখানে সে কাহিনী *লাঁব উপযুক্ত সমঘ নম । কিন্ত এখানকার 

কর্তৃত্ব হাগিযেও তিনি আব একট। কোম্পানি, শেএলেকে গডে তাঁলেন। 

১৯১৩ (লেপ এপ্রিলে প্রথম শেভ্রলে গাডী তৈয়ার হয, বিস্ত এর ছু'ব্ছর পর 

তুলণায় নগণ্য শেত্রলে বোম্পাণিই দ'নবতুল্য দেনাবেল মে টপস এব কতত্বভাব 

গ্রহণের অন্থকূলে এক চুভিপত্ত স্থাক্ষবে অগ্রসপ হয। অনশ্ত ভুরাণ্চ জেনাবেণ 
মোটরস-এর বহু শেয়ার 2িজের ইচ্ছামত বাবহার কবতে পারতেন। কারণ 

তার নিজের পাবেক শেয়'র ছাঁডা, তার পরিবা?তুক্ত অন্যান্য লোবের শেয়ার, 

ব্যবসান্ষেত্রে সহযোগিবুন্ধ, পুবাণো বন্ধুবান্ধব ও তাঁর গ্রাতিভায় আকুষ্ট ব্যক্তিদের 

বনু শেয়ার ছিল। প্রথম '*্ভ্রলে বিক্রী হবার এক বছর আগে ১৯১২ সালে 

তার পরিকল্পনা রূপায়িত হতে থাকে । 
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এর তিন বছর পরের ঘটনা; ১৮১৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর । বিলি ডুরাণ্ট 
জেনারেল মোটরস-এর শেয়র-হোল্ডারদের সভায় উপস্থিত হলেন। দ্রুত ও 

শাস্তভাবে নিঞ্জেকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে, জেনারেল 

মোটরস-এর প্রতিষ্ঠীতারূপে তিনিই আবার কোম্পানির কর্তৃত্ব লাভ করেছেন ॥ 

অর্থাৎ শেভ্রলে জেনারেল মোটরপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, আঁবার ডু্যু পণ্ট-এর 
সহযোগিতায় ডুরাণ্ট নিয়ন্ত্রণ করেন শেভ্রলেকে । শেভ্রলে নামটা সবকিছু বুঝবার 

পক্ষে উপযোগী নয় ; তাই নাম-বিনিময় হয় এবং বিজেত1 বিজিতের পদবী গ্রহণ 

করলে।। এজন্যে কোম্পানিণ মধ্যে আর একট। নতুন বিভাগ স্থষ্টি হলে; 

বুইক, ক্যাডেল।ক ও অন্যান্ত তো আছেই। এখন আর একটা নতুন দপ্তরের 
নামকরণ হলে! শেভ্রলে। এ-উদ্দেশ্ত সিদ্ধিব জন্ত ড্যু পণ্ট কোঁং-এর ২ কোটি 
৭০ লক্ষ ডলার ডুরাণ্ট ব্যয় করেছিলেন । 

এ ঘটন।র পূর্ববর্তী জুন মাসে মিঃ সরে! বেড থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 
নিউ ইয়কের চ্যাথাম ও ফিনিক্স ব্যাক্কের লু কে, ক।উফম্যান তার জায়গায় 

অর্থসংস্থান কমিটির সভাপতি হন। বিলি ডুরাণ্টের কর্তত্বলাঁভের সংগ্রামে তিনি 

অসামান্য সহায়ত। করেন। স্মরণ আছে, এর অল্প দিন পর তিনি প্রথমবার 

বুইক কারখানা! ঘুরে এন উৎপাঁদন-প্রণালী দেখে যান। সে সময় থেকেই 
আমাদের বন্ধুত্বের সুত্রপাত, আর এখনও তা? ক্ষুপ্ন হযনি। তিনি এতকাল 

জেনারেল মোটরস-এর পধিচ।লক মণ্ডলীতেই রয়েছেন । 

ইতিমধ্যে ন্যাশ ও স্ঠরোকে আমি বুঝিষে ফেলেছিলামঃ অন্ত কোন ব্যাপারে 

আমাদের তিন জনেরই একসঙ্গে কা্গ কর। উচিত । আমরা প্যাকার্ড মোটর কার 

কোম্পানির যন্ত্রপাতি, এজেন্সি ও অন্যান্য সব কিছু কিনতে চাইলাম । লেনদেন 
'ক্রবার জন্তে মিঃ স্টবো! ডেই্য়েটে আসছিলেন। এত নিবিষ্বে আপন আলোচনার 

কথাবার্তা চলে যে লেনদেন একপ্রকার স্থির হয়ে গিয়েছে বলেই আমারা মনে 
করি। এর পর ১৯১৬ সালের ১ল। জুন মিঃ ন্যাশ জেনারেল মোটরন-এর 
সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। আমি বুইকের জেন রেপ ম্যানেজার নিযুক্ত হলাম । 

১৩ 
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একদিন আমার অফিসে উইলিয়াম ডুবাণ্ট এসে উপস্থিত হলেন। 
জেনাবেপ মোটবস-এব প্রেসিঞ্ণ্টেকপে তিনি স্তাশের স্থলবর্তা হয়েছিলেন। 

এসেই তিনি কাজের কথা পাঁডলেন। 

“মিঃ ক্রাইসলাব,_বুইক মেটর কোম্পানির সভাপতিবপে আমরা 

তোমাকে পেতে চাই |” 

“মিঃ ডুরাণ্ট, এব্যাপাবে তোমার সঙ্গে খোলাখুপি কথা বলাই ভাল। 

একটা পণরকল্পন! নিয়ে আলাপ আলে চন। হচ্ছে , এট] মফল হলে আমি চাঁকন্বি 

ছেডে দেব।”” 

“এটাই তো! বিরাট কোম্পানি। তুমি তো চমতকাঁপ কাজ করছ” 

“মিঃ ডূরাণ্ট, যদি একট! পণিকল্পনা রূপাযগ়িত হয তাঁ*লে আমি তাতেই 

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছি ।৮ 

বিলি মাথা নাড়লেন; আম'প কথ। বুঝতে পারছেন এমনভাবে মৃদু 
হাসলেন। বললেন, “তুমি এবিষয়ে স্থির-নিশ্চয় কৰে হবে %” 

“এখন “থকে তিবিশ দিন মনে হয় 1, 

“ফ্রুন্টেই আমি এ তিবিশট। দিন থাকব। মনঃস্থির করে আমাকে খবর 

দিও। তোমার সঙ্গে আমাব কথ! হবে। 

এ মানুষটার চবিত্র-মাধুষ্য বর্ণনার মতো ভাষা আমার নেই। আমার সঙ্গে 
ঘেসব চিত্তহারী ব্যক্তির পরিচয হয়েছে, তীরদ্দের মধ্যে তিনিই সর্বোতম। মনে 

হয়, একটা পাঁখিকে পয্যস্ত তিশি গছেব ওপর থেকে ভুলিয়ে নিচে আনতে 

পারতেন। তার বাভীতে যেদিন আমরা প্রথম প্রবেশ করি, আমারও আমাব 

স্ীর সেদিনের কথ। মনে আছে। বাড়ীর দেওয়ালগুলোতে চমত্কার সব 

স্চীশিল্পের নিদর্শন প্রলম্বিত ছিল। বিলি ডুরান্টের বাডী ছাডা আমি অন্যত্র 

কখনো! এত বিলাসিতার আমেজ অনুভব করিনি। ভার ব্যবহারে পাচ মিনিটের 
মধ্যে মনে হলো) আমিই ষেন ঝডীর মালিক। 

প্যাকাড কোম্পানি কেনার পরিকল্পন! বানচাল হয়ে গেল। যা হোক, 
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চাঁলি ন্যাখ ততদিনে উইস্কনমিনেব কেনে ।সাস্থিত জেফেবী কারখানা কেনার 

মতলব আটছিলেন। মিঃ স্টরো বললেন, ৫০ লক্ষ ডলারেরও কমে এঁটে কেনা 

যেতে পারে। চালি তো পাগল, মিঃ স্টবোও তাই । জেনারেল মোটরস-এর 

ডব্বু এইচ আলফোড”ও সি বি ওয়ারেন এ কোম্পাশিতে যোগ দিতে রাজি। 
মিঃ ২নে। আমাকে বললেন, “তুমি অগ্ততম মুখ্য অংশীদার ও মালিক হবেঃ 

নিজেব কোম্পানিব জন্তে কাজ করে তৃপ্তি পাবে ।” অনশ্ত ছোট কোম্পানি 

হিস।বে এর স্থত্রপাত ; কিন্তু এ উদ্যোগটা বেশ লোভনীয়। কিন্তু একট] অস্থবিধা 

এই , ক্রাইসলাপ পরিঝাঁবকে অন্ত আর একটা সহবেও নবাগত বনে যেতে হবে। 

আমখা অবশ্ত আগেও বছু জায়গার এ রকম নবাগত হয়ে কাটিয়েছি । আমার 

বৃত্বিকবী জীবনে এই প্রথমবার আমি ও আমার স্্বী সত্যই পরম নিশ্চিন্ত 

জীবনযাত্রায় স্থিতিলভি কবেছিলাম। পরিশেষে এই একমাত্র কাথণে আমি মিঃ 

স্টরোকে তারযোগে আমার যোগ না দেবাব সিছ্ছান্ত জানালম। এ সিদ্ধান্ত 

আমাপ পক্ষে খুবই পীভ।দায়ক ১ কাগণ ন্যাশ ও স্টরোঁর অবস্থা সহজেই 

বোঁধ্গম্য । মিঃ স্টবরো আমাকে লিখলেন £ 

“প্রিয় ওয়ান্টার হ "তুমি যে বিষয়েই হাত দেবে তাতেই আমার 
গুশ্চ্ছা জানবে। যেকোন সমপ্মই আমাদেব সাহাষোর প্রয়োজন হবে, 

সে সমযেই তুমি আমাদের আস্তবিক ও সবাধিক পরিমাণ সহযোগিতার ওপর 
নিভর করতে পার। এ-সঙ্গে আমি একখ।ন। নিদেশাত্মক পত্র সংযোজিত 

করছি; ওতে ন্যাশ মোটরম কোম্পানির শেয়ার কতট] বণ্টন করা হচ্ছে, তা 

তোমাকে জানানই আমাদের উদ্দেশ্য ।******তুমি কবে নিউইয়ক আমছ 

জানাবে; আমি বস্টনে থাকলে তোম।র সঙ্গে দেখা করতে ছুটে ষাব।-*- 

আমাদের বন্ধুত্ব অক্ফুগ্ন রাখাই আঁমার কাম্য ; তোমার তরফেও যাতে এ-ভাৰ 

বজায় থাকে তাঁর জন্য তোমাকে অন্থবোধ জান্ট্ছি ।৮ 

আমাদের বন্ধুত্বে কদাচ ছেদ পড়েনি; মৃত্যুর দিন পধস্ত জেন স্টবেঃ 
আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। 
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চালি ন্তাশের পদত্যাগের ফলে জেনারেল মোটরস-এ এক বিরাট শৃন্ততার 
সৃষ্টি হয়। কর্পোরেশনের সাফল্য লাভের মুলে তার অবদান আসামান্। 

তার পদত্য।গ আমার নিতান্তই অনভিপ্রেত। তিনি শুধু একজন অনুগত বন্ধু 

ও চমত্কার লোকই নন, দেশের অন্যতম অেঙ্ শিল্পপতিও বটে। রেশিন 

শহরে অবস্থিত ন্যাশ মোটরস কোম্পানির পরিচালনায় তিনি বিপুল সাফল্য 

লাভ করেন। তিনি ফেদ্িন মিশিগান ছেভে উইস্কনসিন চলে যান, মেদ্নিই 

জেনারেল মোটরস-এ তার ষে কোন বন্ধু তার এ কোম্পানির সাফল্য সম্পকে 
ভবিষ্যদ্বাণী করতে পাঁবতেন। 

আমার এ-সিদ্বান্ত করার অব্যবহিত পরই আমি ডুরাণ্টের কাছে টেলিফোন 

করলাম। তিনি জানতে চাইলেন কখন তার সঙ্গে আমি ধেখা করব? 

“সকাল সাতিট।য।” 

খুব প্রত্যুষে আমি কাজে গেলাম, কারণ সানা কারখানা খুনে বেড়ান 

আঁর অফিস খোলার আগেই ডেস্কে গিয়ে কাজ আরম্ভ কর আমার স্বভাব। 

ঠিক সাতটাঙ্ছই বিলি ডুরাণ্ট আমাণ দরজায় এসে হাঁজিব। 
আমার ডেস্ক ও টেবিলের মাঝামাঝি ঘোরাঁন চেম্নারে আমি বসলাম $ 

পক্ষান্তবে টেবিলের উন্টোদিকে বনলেন ডুরাণ্ট | 

মাইনে বাডাবার কথ! বলব, এমন সময তিনি বললেন, “বুইকের 

সভাপতিরূপে এখানে থাকবার সর্ত হিসাবে তোমাকে বছরে পাচ লক্ষ ডলার 

বেতন দেয়া হবে।? 

এভাবেই তিনি আমাকে অবাক করে দিলেন, একবাঁর চোখের পাতাও 

ফেললেন না। মিনিট কয়েক আমি বোবা বনে গেলাম । 

“মিঃ ডুবাণ্ট, তুমি যে বেতন দিতে চেয়েছ, তা আমার প্রত্যাশার 

চেয়েও ঢেনু বেশি । কিন্তু--” 

“শোন ওয়াল্টার, (আমাদের মধ্যে ভ্রুত ভ্বগ্ভতা বাড়ছিল) আগামী 

কিছুকালের জন্যে নিজে ব্যবসায় করার পরিকল্পন। স্থগিত রাখো। উচ্চাশা 
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আছে, ভালই , দোষের কিছু নয়। কিন্তু আগামী তিনটি বছর তুমি আমার 

কাজেই লেগে থাক। 
“তবে একট] বিষয়-_” 

“ওয়াপ্টার, আমার প্রস্তাব তোমার মানা উচিত। ন্যাশ চলে ষাচ্ছে। 

কিন্ক এখানকার লোকজন তোমার নিদেশীপেক্ষী, আর এখন--” 

“ভুমি বলছ, তাঁব! আমার পাশেই রয়েছে। কিন্তু আমিও তাদের 

পাশে দাঁড়িয়েই বলছি আমার হাতে পুরা কর্ৃত্বভর্থত্ব না দিলে আমার পক্ষে 

তোমার প্রস্তাব গ্রহণ কর! সম্ভব হবে না। তাদের সহায়তায় আমি এ 

সম্পত্তির পরিচালনা কবতে পারি । কাজে তস্তক্ষেপ আমার অপছন্দ। তুমি 

ছডা আর কোন কর্তীকেই আমি চাই না। যদি ভুল হচ্ছে মনে কর, যদি 

কোন কাছ আমার অপছন্দ কর, তাহলে আমার কাছেই আঁসবে। অন্ত 
কারু কাছে যাঁবে না, আর আমার কতত্ব দ্বিধাবিভক্ত করতে চেষ্টা করবে 

না। ফ্রি্ট ও ডেট্রষেটের মধ্যে একটা মাত্র সংযোগস্ত্র থাকবে-সে আমি ও 

তুমি। আমি চাই-_পুরা কডত্ব |” 
তিনি আমার প্রতি সশ্মিত ভঙ্গিতে তাঁকাচ্ছিলেন। কথায় জোর দেবার 

জন্যে তিনি টেবিলের ওপর আলগোছে নিজের আহ্কুল রাখছিলেন। তিনি 

বললেন, “ঠিক হাঁয়। তাহলে এই হ'ল আমাদের চুক্তি |” 

চুক্তিপত্র লেখ! শেষ হলে দেখ! গেল যে সাবেক ব্যবস্থার চেয়েও এ ঢের 

বেশি লোভনীয় । মাসে নগদ ১০ হাজার ৪লার করে বেতন নেবার বন্দোবস্ত 

ডুরাণ্ট আমাকে করে দিলেন। তা! ছাড়া, যে তিন বছরের জন্য আমি 
চুক্তিবদ্ধ হলাম, তর প্রতি বছরের শেষে বেতনের উদ্বত্তাংশ নগদ টাকায় 
নেবাব অথবা চুক্তি-স্বাক্ষরের দিন শেয়ারের যে দাম ছিল, তদঘাঁয়ী স্থিরীককত 
উদ্ধত্ত বেতনের সমমূল্যের শেয়ার নেবাব অধিকার আমাকে দেয়া হলো। 
অবশ্ত আমি সব সময়ই শেয়ার নিতাম । 

বিলি বলিষ্ঠ চরিত্রের মান্্ষ; কাজেই সংঘাত অনিবার্ধ। বুইক 
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কোম্পানির সভাপতি হবার তিন মাস পরের ঘটনা । একদিন আমর! 

কোম্পানিব শাখাগুলে। সম্পর্কে নতুন বিলি ব্যবস্থ। কগছিলাম। তখন 
বুইকেব যোলটা শাখা , তাঁছেব মধো একট। সেন্ট লুইদ-এ, একটা কানসাম 

সিটিতে, একটা নিউইয়র্ক, একটা শিকাঁগো ও আব আবরগ্ুলো| বিভিন্ন স্থানে 

অবস্থিত। তবে ডেট্রয়েটের শাখা অন্যতগ উৎকৃষ্ট অফিস। প্রত্যেকটি 

শাখাতেই কোম্পানিণ বছরে ভ্র'লক্ষ ডলাব কবে আয় হচ্ছিল, চমৎকার 

ব্যবস। । 

এ-সময় রিচার্ড কলিব্স নামে এক ভদ্রলোক আমাব সঙ্গে দেখা করতে 

এলেন ; তিনি আমদের প্রাক্তন সেলস ম্যানেজাব। 

বুইক (কাম্পানি ছেডে তিনি ডেট্য়েট চলে গিয়েছিলেন » মনে হয়, 

ডুরাণ্টের কাছাকাছি থাকব জন্যই এ-বাবস্থা। এট তাঁব পক্ষে স্বাভাবিক, 

কাবণ তিনি ডুরান্টেব অন্যতম্ন ঘনিষ্ঠ সহযোগী । 
“ডিক, তোমাণ কিছু বক্তব্য আছে? আন্গ আমি খুবই ব্যস্ত” 

“ওয়াপ্ট, আমি এই মা নিজেল গাভী চালিয়ে ট্র্রয়েট থেকে এসেছি , 

তোমাকে একটা খন দিতে এশাঁম। ডুরাণ্টেব কাঁছ থেকে বুইকেব ডেট্রঘটের 

শাখা কিনে নিষেছি (১ 

“তা” কী করে সম্ভব? আমি বুউকেরৰ সভাপতি ।” 
"হা সত্যিই আমি কিনে নিয়েছি |” বিচার্ড আমাৰ কঠস্ববকে একটু 

ব্যঙ্গ করল বলে মনে হলো । আবার বললে।, “এ জন্তেই তো আমি এসেছি , 

এ নিষে তৌঁমাঁর সঙ্গে একটু কথ! কইতে চাই ।” 

“ডিক, তবে শোন। এ নিষে তোমাব সঙ্গে আমি কথা আদে কইবে! 

না। ডুরাপ্ট জেনারেল যোটরস-এর সভাপতি হতে পারেন, কিন্ত আমিই 
বুইক মোটব কোম্পানি পবিচালনা কবছি। তোমার কী মনে হয়?” কথা 

বলতে বলতেই আমি কোট পরলাম, আব ভাবি ট্রপী মাথায় দ্িয়েদোর 

গোভায় পৌছে গেলাম। 
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“কিন্তু ওয়াট, আমি ঘে ব্যবস্থ। পাঁকা করে ফেলেছি ।” 

“তুমি কিছুই কবনি। নীচে তুমি চলে ঘেতে পার, আর তোমার বুইক- 
তিন্ন-অন্ত গাডী ই[কিযে ডুরাণ্টের কাছেও যেতে পাণ। তাকে এ-সমাচার 
দিও ষে ভেট্রয়েটেব শাখা-অফিপ তুমি কেনোনি। এখখুনি আমি সেখানে 

যাঁচ্ছি। তুমি ষখন পৌছবে, আমিও সেখানে পৌছে যাব 1” 
সেদিন বিক1লেই মামি বিপিপ অবিসে গেলাম । 

“তোমার খুব বেশি সময ?নবে। না। বিল্ত বুইক কোম্পানি পরিচালনা 

সম্পর্কে আমাদেব চুক্তির সত ভুলে গেছ কি?” 

“নিশ্চয় না। কেন, ইয়েছে কী ?" 

“ভিক কলিন্স ফ্রিণ্টে গিয়ে আমাকে বলেছে যে ডেট্রয়েটর শাখা-অফিস 

সেকিনেছে। মেকিনে থাকলে আমি কোম্পাশিতে নেই। 

*আরে ওয়ান্ট, খামোখা চটভো। তুমি তে। ডিক কনিন্সকে জান। এ 
শাখা অফিস নেবার জন্যে ০ মাসে? পর মান আমার পেছনে ঘুবছে। 

আমকে সে কীই ন। ভজাচ্ছে_-" 

“যতদিন বুইকেব সশাপতি থাকবো, ততর্দিন আমিই এটাকে চালাব। 
আর ষদি ক্যাডিলয।ক, ওল মোবাইল, শেএলে ও গন্তান্ত কোম্পানি সম্পকিত 

সামগ্রিক নীতি পরিবতনেবৰ এয়োজন উপস্থিত হয় ভাঁহলে আমাকে 

বলবে, আমি তোমার শিধেশ পালন কর্ধে চলবো । কিন্ত বুইকেব ব্যাপারে 

অযথা] মাথা ঘামাবে না। আমান অধিকার সম্পর্কে তোমার মশোভাবের 

পরিবতন না ঘটে থাকলে আমিই বুক চালনার দায়িত্ব পালন করে ষাব। 

যদি ঘটে থাকে, তা-ও বল, এক্ষুনি অ।মি পদত্া।গ করবে।। 

“আবে ওয়াণ্ট, ডিক কলিন্স কোন শাখ।-অফিস আদৌ কেনেনি।” 
"মে যে বলছে; সে কিনেছে ।” 

“সে ভারট। আমার ওপরই ছেডে যাও ।” 

"উত্তম। তুমি ডেট্রয়েট শাখা বিক্রী করনি, এ ধরনের একট! চিরকুট 
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আমাকে দাও।” তক্ষনি ষ্রেনোগ্রাফারকে ডেকে তিনি আমার অভিপ্রেত 

ব্ষয় টুকে নিতে বলল। মনটা হাক্কাকরে আমিও ফ্রিপ্ট-এ ফিরে গেলাম। 
তারপর অন্তত এক ব্ছর হয়ে গেছে । আমাদের আবার মতভেদ হল। 

একদিন '্ড্রুপফোর্জ স্থপার আমাকে বললেন, “মিঃ ভূরাণ্ট আমাকে 
ডেট্রন্নেটে গিয়ে জেনারেল মোটরম-এর জন্য একটা “ডুপফোর্জ কারখান। 

চালাবার ভার নিতে বলেছেন এই ভদ্রলোক বছরে ৮ হাজার ডলার 

বেতন পাচ্ছিলেন । 

তুমি কি ফ্রিপ্ট ছেডে চলে যেতে চাও ?” 
“না। কিন্ত মিঃ ডুবাণ্ট আমকে বছরে বার হাজার ডলার বেতন দিতে 

চাইছেন ।” 

“ত।"হলে তোমার চলে যাওয়াই 'ডাঁল।” 

বিলির সাথে দেখ! হ্বাব সঙ্গেই আমি শুধালাম, “এখানকার কোন 

লোকের প্রয়োজন হলে তে! আমাকেই বলতে পাব; শামিই তা তোমাকে 

উপযুক্ত লোক দিয়ে সাহায্য করতে পাবি। কিন্তু আমাকে ডিঙিয়ে আমার 

কারখানার কাজে হস্তক্ষেপ যেন কবে না। আমাকে ন। ছাড়তে চাইলে 

আমাকে না জানিয়ে আমাৰ লোকজন ছাডিযে নেয়া চলবে ন1।” এধবণের 

কান বিলির পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার । কোন কাজের লোক ছাড়িয়ে নেবার 

দনক।র তলে তিনি সোনার কাঠি নাডতেন। য! হোক, এক্ষেত্রে তিনি নিজের 
ব্যবস্থার রদবদল কনতে চ।হলেন ১ কিন্ঞ ত1 করা সম্তব ছিল না। অন্তত এতে 

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ন্াঁয়সঙ্ছত আচরণ করা হো ন।! কাজেই আমি 

তকে বললাম, “এ-পোক তে। এখন তোম। ১২ হাক্গার ল।র বেতনের 

তাবেদ।ব।” 

আমর! যে তিন বছর এবজ্রে কাঁক্দ করেছি, সেসময়ে বহুবার এবকম 

স্টেছে। 

একবারের কথা মনে পড়ে । আমি তার সঙ্গে দেখ! করতে গিয়ে বলল।ম, 
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“বিলি দোহাই তোমার, দয়] করে বল না, জেনারেল মোটরত-এর কর্ম- 

নীতিটা কী। নে নীতি যাই হোক না কেন তা আমি সর্বপ্রধত্বে ফলপ্রস্থ 
করার চেষ্টা কনব। কিন্থ পবিচালনার বাপারটা--যেমন গডে তোলা, ক্কেনা- 

বেচা এবং কর্মী-এসব ব্যাপারে হাত দেবে না। তোমার নীতিটা শুধু 
আমাকে বল।” 

বিলি হেসে বললেন, “ওয়।”্ট, যতবার আমার অফিসের দরজা খোলে আর 

বৃদ্ধ হয় ততবার আমাব কর্মশীতি পবিবতনে আ।মি বিশ্বাসী । 

মাথা নেডে আমি জবাঁব দিলাম, «তোমাৰ ও আমার পক্ষে একসঙ্গে 

চল অনন্ভব।” বিলি ছিলেন এখাচের মানুষ | আমাদের মধ্যে বচসা হতো] 

আবার পরক্ষণেই তিনি আম।র বেতন বাঁডিয়ে দিতে চাঁইতেন। মোটরযান- 

শিল্প ডূরাপ্টেব নিট যতট। খণী, ততটা এখন ম্বীরৃতি দেওয়া হয় না। কোন 

কোন বা।পাবে (নিই এই শরমশিম্নেব শ্রেষ্ঠ গুণী পুকষ। 

চালি ন্যাশ ৭ ভাব পত্ব্খণী কণ। অংমাঁৰ মনে পডত। ভারপব মুহুতেই 
আমি যথানাধা মৃওম্ববে খলত ম, “বাল, যা? চাইছি, তাই পাচ্চি। মাইনে 

গোলায় যাক। কিন্তু তুমি কি বুইক কোম্পানিন বা!পাবটা আমানু হাঁভে 

ছেডে দিতে পা ন1 1 



সাত 

মানুষ, মোটন্ন ও আমান সহর্গিণা 
বিলি ডুবাণ্ট বিশ্বাস কখতেন যে, মোটব্যান উৎপাদন কাঁবখাঁনা ষে 

রকমটি হওয়া উচিত বুইক কোম্পানিতে আমবা ঠিক সে রকমেব চমৎকার 
এক কার্ধপঞ্ছতি উদ্ভাবন কখেছি। তবে একটি বিষষে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ 

করতেন , যথা, বুইক কোম্পানি অতিশয় দুঢভিত্তির ওপব স্থ।পিত হয়েছে , এব 
ফলে জেনারেল মোটবস-এব আর আব শখ। শিস্প” হয়ে পডেছে। এধরণের 

কথাই তিনি বলতেন। বুইকে যে বাবস্থ(পণ। হয়েছিল, পণ্টিআযাক, শ্ন্ডস, 
ক্যাডিল্যাক ও অন্যান্তের ক্ষোত্রও ভাবহ প্রাযাগ তিনি চাইতেন। প্রত্যেকটিই 

পূর্ণাঙ্গ করার ইচ্ছা তার ছিল। ক্িঞ্ত আমি মনে কবতাম, বুইককে নিজস্ব 
পদ্ধতিতে প্রকৃষ্টতম ব্যবস্থ। কশ্তি দেপ্ঘা ভোক। সময় সময আমাদের মধ্যে 
এ নিষে বিতণ্ডা হতো], তবে প্রচুর আমোদ৪ যে না মিলত এমন ন্য। যখন 
কোন বস্তব প্রয়োজন উপস্থিত হত, তন নিজেরা 1গয়ে বা ক।উকে পাঠিয়ে 
দিয়ে ঠিক বাঞ্চিত জিনিসটি আপ। হ তা। আবাব কখনে। বা সমস্ত। মেটাতে 

'র্থা(ত(বিভ, অন্য বন্তরও প্রয়োজন হতো । 

ডেটনে জনৈক প্রাতিতাঁধব ব্যক্তি ছিলেন; ডেট্রযেটে তার মতো ব্যক্তি 

প্রয়োজন আমাদন ছিল। তাপ নাম চালণ এফ কেটাখি*, প্রথম শ্রেণীর 

আবিষ্ষাবক। তিনি প্রথম বিছ্যুৎচাপিত ৯2 তৈয়।ব করব কিছুকাল পর 

বিলি ডুবাণ্ট তাঁণ ও তা সহযোগী এ৪৪যার্ড আযাণ্ড, ডিডস-র কাছ থেকে 
ভাদেএ ডেটন ইঞ্ছিনিয়াবিং ল্যাবোবেটরিজ কোম্পানী “€ডলকে। কিনে নেন। 

দর ঠিক হবার পণ বিলি ডুপান্ট ফ্রিন্টে এসে আমাৰ উপস্থিততে ন্তাশের 
সঙ্গে এবিষয়ে আলৌচপা কবেন। বুইকেব সণাপতি হবান আগে এই ব্যাপার 

ঘটে, আমি তখন ওয়ার্কস ম্যনেঙ্গাণ। বিপি বললেন ষে “ডেপকে? কিনতে 

হলে ক্রয় মূল্যের মধ্যে “ডেলকোর" তৈষার হচ্ছিল এমন এক 1 তাঁপনিয়স্ত্রিত 



ক্রাইসলারের আন্মকাঁহিনী ১৫৫ 

গাড়ীর জন্যেও কিছু অভিবিক্ত টাকা ধরে দিতে হবে। এমন কথাও তখন 

হয়েছিল যে স্বল্পমূল্যের নবোন্তাবিত গাঁডী গ্ুষবিক্রয়ের বাঙ্গারে বিপ্লব ঘটাতে 
পাঁরে। আমার দিকে তাকিয়ে ডুরাণ্ট বললেন, “তাপনিয়স্্বিত গাভীও তে! 

আমর! পেলাম , কিন্তু এ নিয়ে কী কখবে? 

“ছাই গাদায় ফেলে দিন।৮ সে সময অমঙ্গিত ভাষায় কথ। বলা আমার 

শ্বতাঁব ছিল। বিলি ডুবাঁণ্টকে ঠোট উন্টে হাঁসতে দেখলাঁম , তারপর তিনি 

আমাব সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়ে মাথ। নাডলেন। কিন্তু বেশ বোধ হলো 

ঘে তিনি 'ছেলকে” কিনে একটা কাজের মতো! বাঁক করলেন। এধরণের 

যান উদ্ভাবনেব উদ্দেশ্য লো, চালান, আলে জালান প্রভৃতি ব্যবস্থার ব্যয় 

হ্বাম। মোটরযান বাবসায়ে ব্যযাবিক্য প্রতিবন্ধকবিশেষ , এই কারণেই সাধারণ 

লোক মোটরগাডী কিনতে অপাবগ। কিছু সংখ্যক মাকিন এত দরিদ্র যে 

গাড়ী কেনাব আশা তাপা আদেো। কন্তে পাবে না । তবু এটাও সত্য, 
যোটবযান শিল্প ক্রমশ যেমন গাচীগুলোন গডন উতৎকৃষ্টতপ করছে, তেমনি 

দামও এব সস্তা হয়েছে। অবশ্যা কেটারিং এন মতো! আবিষ্বিয়াশীল মনের 
উদ্ভাবনীশক্তিব নিকট এই ক্রমোন্নতি খণী। 

বুইকের সভাপতি ও জেশাবেল মোটবস-এব পবিচালন। বিভাগের ভারু- 

প্রপ্ত প্রথম সহ-সভাপতি পদ ল'চ কার পব কেটাধিংকে ডেলকো'র 

বাবস্থাপনাঁর ভার অন্ত কারু গপর ছেডে দিয়ে ডেট্রয়েটে আনার জন্তে উদগ্রীব 

হয়েছিলাম | আমাব অধিকাশ সম্ধৌগই বলেছিলেন ষে কেটকে ভেটন 

থেকে ছাড়িয়ে আনতে আমি কিছুতেই পাপবে। না, তিনি তার নিজেব গড়। 

বাবসায়, বন্ধুবান্ধব, বাঁড়ীঘর ও খামার ছেডে ডেই্রয়েটে চলে আসতে চাইবেন 
না। জানতাম, টাকাপয়সা প্রলোভন দেগিয়ে কোন কাজ হবে না। কিন্ত 

একটা চিত্তাকর্ষক কাঁজেব প্রস্তাব দিয়ে তাঁব মন জয় করলাম। 

আমি বললাম, “জেনারেল মোটবস এব সমগ্র ইঞ্জিনিযারিং সংক্রান্ত বিষয়ে 

গবেষণা পরিচালনার পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত বাক্তি তুমিই।” আমাদের 
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যাস্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যার শেষ নেই, এর মীমাংসার ভার তার ওপর 

ছেডে দেবার প্রস্তাব আমর! করলাম। এতে তার চোখেমুখে একটা বাসনার 
ছ্যুতি ফুটে উঠলে! । কাজের দায়িত্ব তিনি নিলেন ; এর পর থেকে ডেলকোর 

সঙ্গে অঞ্জিত সর্বাধিক মূল্যবান বস্তর লেবাও জেনারেল মোটরস পেতে লাঁগল। 

কেটারিং-এর ব্যাপারে কোম্পানি সত্যই লাশবান হয়েছিল । 

মানবসমাজের সেবকরূপে বিট আধুনিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে 
মাছুষ একটা হ্জনশীল শক্তিব উদ্ভাৰন ঘটিযেছে , এ-শক্তি তাঁকে অনন্তের 

সন্ধান দেয়। অনশ্য এসবে9 এসব প্রতিষ্ঠান এখনো ত্রটিশৃন্য হয়শি। কিন্তু 
এদের স্লতার নিন্দা কবাব আগে এদেন তাকণ্যের কথাও ম্মবণ বাখতে হবে; 

ভাবপব নিজেব মনকেই প্রথ্থ করতে হবে, ইতিভাসের কোন অধ্যায়ে কোন 

কোন ক্ষেত্রে মানবিক শক্তির বিকাশসাধনে 9 মানব জাতিব জ্ঞানভা গার 

লৃশ্বদ্ধতব কবতে বন্মান ক্গতেল এই সব লোকেব সমযোগাতা।সম্পন্ন লোক 

জন্মেছিলেন ? 

লিশিষ্ট বিজ্ঞ।নীরূপে কেট'বিং আক্ত পবিচিত ১ কিন্ত আগে তিনি ছিলেন 

সখাবণ একজন আবিষ্র্তা। তাঁর ভবিব্যদর্শনেব ক্ষমত। ছিল, তাই আমব। 

তাকে চেয়েছিলাম । আমণা যে শক্ষিন প্রতিভ, তান মাপ্যমে সেই এক্তিবই 

বৃশতহব প্রকাশ ঘটবে, এজন্যে আমন! ভার সহযে।গিতা কাঁমন। কবেছিলাম। 

জেনারেল মোটনস-এন কেটানি* অথন। ব্ীইসসাঁন কর্পোবেশনেব ফ্রেড 

জেডাবেব মতো সষ্টিধর্মী ব্যক্তির পোঁষক তায (যকোন বিবাট প্রতিষ্ঠানের 

বিভগগত কমনৈপুণা আব (বেচে যাঁয়। কিদ্ধ কেটারি-এর মতো লোককে 

রাখতে ভলে অন্যান্য 'মাৰ৪ অনেক কজনপটু লোকেব প্রয়োজন হয যেমন 

উৎপাঁদনকম্মী, বাবসাধী, যন্ত্রবিদ, বিজ্ঞাপন, দক্ষক নী, ৪ আর মার অসংখ্য লোক। 

যখন এসব গুণী ব্যক্তি কোন পতিষ্ঠানেস মাপামে একটি এককবপে কাজ কসেন, 

তখনই শুধু ইন্দ্রাঁল ঘটান সম্ভব হয় । আমেরিকার মতো পৃথিবীব ম্মাব কোন 

দেশেই ধনসম্পদ এমন বন্তব্যাপ্ নয়, কোন দেশই এত সম্পদশ।লীও নয়। 
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আমাব মনে হয়, মাত্র জন্কয়েক অসাধারণ লোকের রুতিত্বের ফলেই 
অন্য দেশর সঙ্গে আমদেব এত বিরাট ব্যবর্খান ঘটেশি। এর জন্যে আমেবিকার 
উত্ভাবত এক স্ব 1 পদ্ধতির নিকট আমবাখণী। এবব্যবস্থা অনুযায়ী 
একটি বৃহৎ ব্যবসাপ্রত্িষ্ঠীনে বিভিন্ন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের সমবায় ঘটে 
থাকে। 

একদিন ফুদ্দের ঠিকাদারী সম্পর্কে বিল ডুরাণ্টের সঙ্গে আলাপআলোচনা 

করাঁব জন্ত আম অধীর হয়ে উঠি , মার ডেটগেট থেকে নিউ ইয়কগ।মী ট্রেনে 

চেপে পবিন সকালেই আমি তব মধিসে গিয়ে উপাস্থত হই । 

আমার মনে হ'ল আমি এমন একটা খরে এসে ঢুকেহি যে ঘব বাতন্র 

বয়সেব নেপোলিয়নে পূর্ণ রয়েছে । এখান থেকে আমি অদৃস্ঠ হবাৰ সিদ্ধান্ত 

কগলাম। 

ডুরাণ্টেব অঞ্জি থেকে বোনরে আমি ওযাশিংটনগামী ট্রেন ধরলাম ; 
ওয়াশিংটন পৌছেই মৌজা কর্ণেণ এড ৪য়াডম ভীডস-এর অফিসে চলে গেলাম । 
এই ব্যক্তি 'ডেলকোর? কেটাবিং এর সহযোগী ছিলেন। এখন তিন নমর- 

বিভাগের বিমান উৎপাদনের ভারপ্রাপ্ত ব্যি। 

“ক্রাইদপার, আমাদের ষে বুইক কাবখাণ। ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছে। 

আমাদের বিম।নেব ইঞ্জিন চাই । তুমি কখন এখানে এসে আমাদেন সাহাধ্য 

করবে, ত।র প্রত্যাশায় ই কাল গুনছিলাম ।” 

“এখন আদেশ কর।” 

তিন ঘণ্টাব মধ্যে আমি তিন হাজার “লিবার্টি মোটর” তৈপীর 

অডার পেলাম, আর নক্সা আকা কাগজ নিয়ে ফ্রিণ্টে প্রত্যাবর্তন 

করলাম। 

কারখানায় আমার নিজের অফিসটি নজ্স। আঁকার ঘরে পরিণত হলে; 

আমরাও সারা দিন রাঁত কাজে মত্ত হলাম। অফিসে শোবার খাট নিয়ে আস 

হলো! । ছু" হপ্তা বাডী যাইনি, একথাট! মনে আছে। ভীভস বলেছিলেন, “অন্য 
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কয়টি কারখানায় বুইকেব চেয়ে তিন চাঁর মাস আগে কাজ আরম্ত হযেছে £ 

কিন্ত যেপবিমাঁণ যক্ত্রোংপাদন হবে ভেবেছিলাম, তা হযনি ১ মাল ডেলিভ'রীতে 

বিলম্বও হচ্ছ। (তামরা কি এদেব চেয়ে ভাল কিছু করতে পাববে? 
তাঁব কথা যেন মামা কাছে গ্রতিষ্পর্ধার মতো শুণাল , ক।জেই প্রতিষ্ঠানকে 

এর উত্তব দেবার ভাব দিলাম । 

একাজেব জন্যে কাবখান।য নয়। যন্পাতি বসাতে হলো, মাপ্গাণ মেক।নিক 

€ক টি টেলার এব দাষিত্ব পেলেন, বয়সে তিনি নবীন । এখন তিনি 

ক্লাইসলার কর্পে/বেশনের সভপতি মোটরযান শিল্পে নূতন জীবন আরম্তের 
জন্যে পিটসবাশ হত ফ্রিপ্টে মাম অল্প কিছুকাল পবই তাব সাথে আমার 

প্রথম সাক্ষাতের সমযই টপাধ্ক আমার তাল লগ । কেন্দ্রীয় অধিসের 

কম্মচাীরূপে আমার আসাব মাসখানেক আগে তিনি জেনারেল মোটবস-এর 

পক্ষে অর্থকাঁশ সময় ক্যাচ্প্যি।কব গাডী1 কাজ করছিলেন । *তৎন তার 

স্যন মাগ্র সাতাশ | [স্থ এব ভেঙবই মোটরযান শিল্পে প্রবীণ কর্মারূপে তিনি 

পবিঠিত হন। আমার জবন যে-যন্বপ্রীতির প্রাধান্ত, তারও তাই । অ'মাধের 

ভয়ের মধ্যে আর একট। বিষয়েও বন্ধন আছে, ওয়েন্টিং হাউসের ঘন্ত্রশালায় 

ভিনি বিশেষ শিক্ষাণবীশী করেছেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি ওয়েস্টিং 

হাউস মটর গাঁডীব ইঞ্িণ বিাগেব স্থপাখের সহকারী ছিলেন । এব পণ ইচ্ছা 

করেই তিনি নিজের শিক্ষা মঙ্গৰপে বহু কাজে হাত পাকান। যখা, মোটরের 

চক্রদণ্ড নির্ম।ণকাী ভেট্রয়েটের এক কারখানায় চীফ ইন্দপেক্টার, মেংজার 

যেটবকাণ কোম্পানির পাঁধারণ যস্ধশাপায় ও হাডমন মোটর কোম্পানির 

মেবামতাঁ ও চেসিল পবীক্ষার ফোবম্যান এবং ম্যাক্সওয়েল কারখানা চীফ 

ইন্পেক্টর। কেলাবের যথেষ্ট বিষ্ভাঁবুদ্ধি ও বাস্তব জ্ঞান ছিল। তিনি নির্ভরযে।গ্যও 
ছিলেন। জেনাবেগ মোৌটবম ছেডে তিনি ইগ্ডিযানাপোপিমে যান, সেখানে 

ভিনি কোন মোটর কাব কোম্পানিতে চাকরি করছিলেন । আমি তাকে 

বুইকে নিয়ে আসি । তীঁর বয়স তিবিশ হবার আগেই তিনি এখানকার মাস্টার 
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যেকাঁনিক হন। বুক কারখাঁনাষ “লিবার্টি মে।টর তৈষাবীর ব্যাপারে তিনি 

প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। তাঁকে কোন কাঁদ স্থুরু কপবাব নির্দেশ দিলে কাজ 

শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়। হত । 

কেলারকে ধন্যব দ, নতুন কাজের উপযোগী যন্বপ।ি নিষাণে বেশি সময় 
নষ্ট হখ্খনি। কিন্তু অন্য অস্গবিধা ঘটল ; ইঞ্িনের কয়েকটি অঙ্গ বুকের অন্ত 

কাবখানায় তৈরী হচ্ছিল। দৃষ্টান্তস্ববপ বল! যাঁষ, "লিনা্টি ইঞ্জিনের" সব 
শিলিগার নিমীণ কখাব ঠিকাধারী ফোড পেয়েছিল । এব নির্গলিতার্থ এই, 

ফোডের কাছ থেকে তাঁডাঁতাঁডি শিলিগান না পন্ল দ্রুত ইঞ্জিন নিষধাণ করা 

আমাদের পক্ষে অসম্ভব । আমার ভম্ম হলো), প্রয়োজনীয় দ্রবা।দি আমাদের 
ইচ্ছ[নুযাধী মিলবে কিণা সান্দজ | তারপর জানা গেল, “৭ভাপহ্ড ক্যামস্তাফ উ 

সিলিগাব ভেঙ? তৈযাবীৰ ব্য।পাবে ফোন অন্তরবিধাষ পডেছে। আমরা কিন্ত 

সহজেই এগুলে। বানাচ্ছলাম। কাজেই ফোর্ড কাণখানায় গিয়ে আঙি 

ভ্য(রন্ড উত্লল এন সঙ্গে একট বন্ধান্প্য কব্লাম। 

সেদম্জ ভ্যাবন্ড «কড' প্রতিষ্ঠান একজন সের! লোক, এখন তিশশি 

ক্রাইসলারে আছেন। তিণি শুধু একজন সবাঙ্গহুন্দব যন্ত্র উৎপাদনকাপীই নন, 
তিনি একজন বিশিষ্ট রসাষনবিদ 9 ধাতুবিজ্ঞনীও বটেন। তাবু সর্বশেষ 

গবেষণালব নতুন মিশিত ধাঁ. সহ্ স্টিল , আমাদেব প্রতিষ্ঠানের প্রতৃত 
উপকার এতে হয়েছে। কিন্তু খুদ্ধেব তাডাহুডার মধ্যে ভবি্যাতের চিন্তা আমাদের 

ছিল ন]। 

আমি বললাম, “উইলস, তোমর1] তো এসব সিলিগারের মুখ তৈবী করতে 
পার না, কিন্ত আমর! পারি। এস, একট। বান্দাবস্ত কর। যাক,--সিলিগানের 
মুখের বদলে সিলিগাঁর।” আমাঁদেব তৈয়ারী গুটি কয়েক সিলিগারের 

মুখ আমার সাথে ছিল। হেনরী ফোর্ড ৭ কয়েক জন সরকারী কর্মচারী 
নঙ্গে উইলসকে মন্ত্রণা করতে হয়েছিল , কিন্তু তগ্তাখানেকের মধ্যে আমরা! 
এ ব্যাপারের ফয়দাল! করে ফেললাম। তাঁবপরই আমরা বুইক কারখানান্ 
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দ্রুত উৎপাদনেণ ব্যবস্থা বরলাম। এভাবেই গযাশি'টনে যাবাব দ্বমাসেব 

মধ্যে আমাধেব প্রথম “লিবার্টি ইঞ্জিনের পৰীক্ষা শেষ হয়েছিল। 
বার সিলি গুরযুক্ত তিশহাজাঁর লিবার্টি ইঞ্চিনের প্রথম অডাব খালাম আরম্ত 

করার অল্পকাল পরই আমর! আট সিলিগ্াণমুক্ত বিমানেব ইঞ্জিন সবববাহেব 

নয়৷ অর্ডাঁগ পেলাম । ইতিমধ্যে আমব! যুে ব্যবহ'"ব(পধোগী সব বকম কাঁজের 

অর্ডার নেওয়! আবস্ত কনেহিলাম | যথা, পর্রিখা-শিবস্বাণ, হাসপ।ত।ল-সরঞ্জাম, 

দ্রীক, ট্যাঙ্ক ও ধাতুনিমিত অগ্ঠগ্ত দ্িনিস। বোজ এত ক।জ করবাণ ছিল যে 
আমাদের চিস্তাব ফুরুমৎ পযন্ত ঘটত ন1। 

যুদ্ধের ঠিকাদ।বী সম্পর্কে বিলি ডুণাণ্চণ সাথে সপাপরামশের ইচ্ছা 

আমাব ছিল কিন্তু পরীমশ না কবেই আমি এগিষে গিয়েছিলাম । এজন্ডে অবশ্ঠ 

ভিনি আমাকে ৬ৎসনা কণেননি। ভিপি জানতেন,-আমরা বশ্ব্যস্ত, আর 

তার নিজের তাত « জেড । 

তাখ আহবানে একদ। নিউ ইয়র্ক গেলাম, কোন ব্ষ্যে আলাপের জন্তে 

তিনি আমার সাথে দেখ! কনতে ইচ্ছুক ছিজেন। সমানে ক'দিন আমি তান 

অফিসে প্রতীক্ষ। করে রইলাম ; কিন্ত তিনি এত বান্ত বইলেন যে, আমার সঙ্গে 

আঁলাপেব সময ত।ব হধেই উঠপ ন। । মনে হলো, তিনি আধা আমেবিকাঁর 

পঙ্গে সংযোগরক্ষাস চে! কসচ্েন ; আট দশটা টেলিকোন তা ডেঞ্ষেপ ওপব 

সার দিয়ে বপান ছিল। অমান্তষিক তার কর্মম্মমন, সাহস৪ বিপুল। তিনি 

যথাসবস্য দিয়েও ঝুঁকি নিতে রাজি, কিন্তু অনুক্ত কাষসথচী হ'তে বিচ্যুত হবান 

লোক নন। অভিকাষ কর্পোরেশন গডবাব যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা'কে 

সার্থক করতেই তিনি ছিলেন সচেষ্ট । ছোট বড বহু লোক তাব নির্দেশে 

আসতেন ষেতেন | সেসময় ওয়াল স্ত্রীটে বুলিই ছিলো, "ডুরাণ্ট কিনছেন।” 
একটু অবকাশ হলেই এক মিনিটের জন্ত তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, 

পারুণ্টে ফিরে গয়ে কাঁজক রাই কি ভাল নয়? পরেও তো আমি আসতে 

পাঁরি।” 
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“না, না, এখানে থেকে যেতে হবে” প্লিপ্টে কিনে খাবার আগে এখানে 

চার দিন থাকলাম | কিন্তু নিউ ইয়র্কে বিলি আমা উপস্থিতি এত প্রয়োজনীয় 

মনে করেছিলেন কেন, তা'ৰ হেতু আজও জআমাণ অজ্ঞাত। ফ্রিন্টে আম।ব 
যেসব ব্যাপাবে ছুশ্চিন্ত। হিল, তার তুপনাষ হাব দুশ্চিন্তা ভিল ঢেব বেশি । 

আগামী বছরে বুইকেব কাঠামো তৈরীর জন্যে এ+ মাপ বা তারও বেশি 
সময় মিল ওযবিব একট| কাপথাপাপ সর্খে দ্গ যাচাই চপছিল। খুব ধীরে ধারে 

আমরা দাম কমিয়ে আননছিপাম। মিলওয়কি কারখানা যে উত্পাদন-ক্ষমতা] 

ছিল, তা"র এতকণ। চল্লিশ ভাগ মাত্র উৎপাদন হচ্ছিল। ক।বখানাটি ঢের বেশি 

কাজ করতে উদ্গ্রাবৰ। কাজেই আমরাও আমাদেক পক্ষে সপ্তেবজনক বাণিজ্য 

চুক্তি সম্পাদণ কবতে পাব বলে আশ! করাছিল।ম। এই বিষষট। আমার 

স।বা মন জুডে ছিল। এসমণ অ'মার সচিব জানালেন যে, বণিক সজ্ঘের 

ভেজ্লতাব আমাব যৌগদানের কথা আছে। বৃহকেপ সভাঁপতিৰপে আমাকে 

বক্তৃত। দিতে হতে পাবে। 

যুদ্ধকালে ও ঘুদ্ধের পণ ধ্রিন্টে গুক্তব গৃহসমগ্য] দেখ। দেয়। ওল কাজ ও 

৩!ল বেতনেব আশ।য় হাজাব হাজাপ নবাগত এখানে আপমতে প্রলুপ্ধ হয়েছে । 

আমার পাশে ডালাস ডর্ট কথ! বলছিলেন, যাঁণবাহণ ব্যবসায়ে তিনি ডূরান্টের 

পুরানো 'মংশিদার, আগ ফ্রিপ্টেব প্রাচীন অধিবাশী। তিনি বণিক সজ্যের 

সভাপতি । 

তিনি একখানা তারবার্ত। মাথার ওপপ দোল।তে লাগলেন, যেন একটা 
পতাকা । উচ্চৈঃস্বরে তিনি বললেন, “শোন, শোন, তোমাদেব একটা স্থখরর 

জানাব।” সকলে পীরব হলে তিনি বললেন, “এট। উইলিমাম সি, ডুরাণ্টের 
একখানা তাববাত।। সে জানিয়েছে যে ফ্রিণ্টে জেনারেল মোটরস-এবর 

কাঠামে। তৈপীর কাবখান। গভবাঁর জন্যে ৬ ণক্ষ ভলাব ব্যয় বরদ্দ করেছে ।” 

এ-খবর শুনে ফ্রিণ্টের ব্যবসায়ী মহল তো! একেবারে আহ্লাদে আটখানা; 

এর জন্যে তাদের দোষও দেয়! যায় না। কারণ তাদের আশা, ভাদের 

১১ 
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ক্রয়বিক্রয় বাডবে, ফ্রিটে' বাজাব তেজী হবে। কিন্তু আমার মন বিষিয়ে 

উঠল। »ট-প্রদখিত তাবব' না যধি লাল সানু হত ও আমি ভতাম বৃষ, 
তাহলে ও এর চেয়ে বেশী ক্রোধান্ধ আমি হতে পার্তাম না। 

ভোঁজসভাঁখ সভাপতি আমাকে বককৃতা করতে বললেন । সভার যে আনন্দের 

ঢেউ বইছিল, তাব সঙ্গে তাল খেখে আমি বঙ্গব ধলে তিনি আশা করেছিলেন। 

কিন্ত আমি নিজের আসনে বসেই তকে বলল।ম, “বক্ব্য মামার বিশেষ কিছু 

নেই, শ্বধু একট| কথা £ যত্ন আমি এখানে থাকবো ততদিন জেনারেল 
মেটরস-এর কোন কাঠামো-কাবৃখ'না এখানে হবে না । যেমব নবনাবী কাজের 

গ্রতাশাঁষ এখানে এসেছে, তাঁধেব থাকবার উপযোগী যথে& ঘরবাঁড়ীই নেই। 

কিন্ত আরও লে।ক্জন এখনে আঁকুগ হলে কীবূপ জঘন্য অবস্থ। হবে, ভাবতে 

পার ?”--একথ! বলেই আমি ০2াজসত1 ত্যাগ করলাম । 

পবদিন ডেট্রয়েটে জেনারেল মোটবস-এব পরিচালক মগ্ডলীব সভা বদল । 

বিলি মু হেসে ফিণ্টে কাঁগামো-কাবখানী গডাব প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। 

আমি তাকে বাধ। দিয়ে বললাম, “তুমি মামার কাছে এ-পরিকল্পনার কথা কেন 

আগে বলনি? আগে বললেই তো ন্তা।যসঙ্গত হতে1।” 

আমার বলাঁর ওক্গীতে কৌশল বা শিষ্টতাব বাণাই ছিল না; কারণ আম 

হিতাহিত বোধশুন্য হয়ে গিষেছিলাম। আমাব আত্মমাদ। আহত হয়েছিল, 

আর বিরাট দায়িত্ব উপেক্ষ। কর। হযেছিল। 

“কপৌরেশনেব প্রয়োজন হয়েছে” 

“কী করে জানলে, এ-কাঁঠাযো-কা রখাঁনা গডতে ৬০ লক্ষ ডল।র ব্যয় হবে?” 
“এই তো ব্যরবাদ্দের হিমাব।” তিনি উত্তেজিতভাঁবে আমার দিকে 

কাগক্গপত্র এগিয়ে দিলেন। বিলিরও ভালমন্দ বোধ লোপ পেতে পারে। 

“কে এই হিসাব করেছে ?” 

তিনি তাঁর জনৈক পুরানে। সহযোগীৰ নাম করলেন, ইনি অরাস্ত 
কর্মী । 
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“বাজি রেখে ব্লতে পাবি, ৬* লক্ষ ডলাপ মূল্যেব পরিকল্পনার হিসাব 
এ ন্য়।” 

বিলি 'মামান স্পর্ধাবাক্যের পাণ্ট। জবাব কী দ্রিষেছিলেন, আজ মনে নেই । 
তবে তিনি ভেবেছিলেন, তার নুহন্তর পরিকল্পনার অপরিহাষ অঙ্গ এই কাঠামো- 

কারখ[ন|; এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। 

আমি আরও বলতে লাগলামঃ “কাঠামো! তৈবীব কাবখ।না গডে তুলতে 

ছু'বধুর সময় লাগবে । এটার প্রাম সবটা ই ন্বযংক্রিয় হবে, এবিষঞজে আমি নিশ্চিন্ত ঃ 

কিন্ত এট।প পবিচালনার ব্যবস্থা অধিগত ক্বতে তিন বছর লেগে যাবে 

এধপণেব প্রতিভাবান লোক রাতারাতি জোগাড় কর! যাবে ন।। প্রয়োজনেক্ 

উপযোগী যন্থবিদ এখানকার চারপাশে কোথাও মিণবে না। দশ বছরে 

কাঈ/মো কেনান জন্যে আমাদেব যত টাকা খখচ পড়বে, পাঁচ বছরে কাঠামো 

ততবীণ কাবখানায়ই তাৰ চেষে "ডন “বশি টাকা খরচ হবে। আমবা জেনারেল 

মোটবস এব প্রত্যেকটি মোটর যান বিশাগেব জন্য এখন হতেই সুবিধা! দরে 

কাঠামো কিনতে পারি) এতে বছবে ১৫ লক্ষ দলার সাশ্রঘ হবে।* 

এ নিযে বিলি ও আমার মধ্যে জোব বচপ। চলল, আমাদের শাস্ত করার 

জন্যে জোনাথন আযমবি ভাঙ্কেল বললেন, “ওয়।ন্টাব, এটা তো! তোমার 

কথাব মত কখা। তোমার কখাই তে। আমাদেব শোনা উচিত, কারণ 

এখানে উৎপাদনের কাজ জানা লোক একমাত্র তুমিই ।” এরপর তিনি 
কাঠামো তৈরীৰ অবস্থা সম্পকে তদন্তে । জন্যে রগ্গব, হাক্ষেল আন 

আমাকে নিয়ে একটা কমিটি গঠনেব্ প্রল্পাব কবলেন , আমার প্রদত্ত বিবৃতি 

অন্তপায়ী অর্থের সাশ্রয় হবে কি না, এট! কমিটি খতিয়ে দেখবেন। বিলি 

বললেন, “উত্তম 1” 

সেধিনেব ঘটনার কথা মনে হলে আজও হাঁস পায়, কিন্তু তখন আমার 

মনে হয়েছিল, বিলি ডুবাণ্ট কাচ আমার স্পর্ধাবাক্য ক্ষমা কবতে পারবেন 

না। তার অশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা আমি বানচাল করে দিয়েছি 



১৬৪ ক্রাইসলাবের আত্মকাভিন। 

এভাবেই তিনি সমস্ত বিষয়টির বিচার কবেছিলেন বলে আমার খাবণা। তব 

মাথায় বহু বিষয় খেলত , তাঁব খবর কেউ বাখে না। আবার তার ব আকাজা। 

পূর্ণও হয়নি । 
বুইকের হয়ে যে কোম্পানি কাঠামো তৈয়ব কবছিপ, তাদেপ প্রতিনিধিকে 

ডাঁকিয়ে সন্তোষজনক দব সাপক্ষে এক বিগাঢ উার্ড।ব দিতে চাইলাম। আমর। 

একট! চুক্তি করলাম, তা অনুমোদিত * হলো। চুক্তি অন্কষাণী এ বোম্পাণিকে 

আগামী পাচ বছবেব মেয়াদে ভেনাপশ মোডখ তে।ম্পানির সবল শ্রেণী 

মোটর গাডীণ বাঠামে। সববরাহ বকছে হবে ১ আব মাঁল সপণ্ববাতেন পরিমাণ 

বাডাবার সঙ্গে দামে হাবও কমন থাকবে। থোব বেশাখ ব্যবস্থা হওয়া ॥ 

বিভিন্ন গ্রকাব কাঠামে! এযবাঁবদ কপোঁবে*নে। পূর্ববর্তী বছবের তুলনা, 

পরবতাঁ বছবে ১৭ লক্ষ ৫০ হাঙ্গার ড 1৭07৮ ৬1 | শুনেছি, চুক্তির মেয়াদ 

উত্তীর্ণ হবার পর আবও পাঁচ ব্ছবেখ শান্কা শন। চুক্তি কর। ভ্যছিল। য 

হোক, সেই বাগ্রতিবাদেৰ মাস কমকেব মবে।” /জনাবে্লে মে।ট 4ম-এব সে 

আ্বাসার সম্পর্কচ্ছেদ হয । এব পণ বিতি আম 7 সঙ্গে চমত্কাঁপ ব্যবহ1ন কগেছেন 

এব রহম্য এবমাক ভিশিই জানেশ। কিন্দ আমি ৬ত। অগ্ভব কবত্াম আর 

জাঁনতাঁমও বটেহ, আমান তীএ বিখাধি ৩।9 জাগে তিশি আম। ক ক্ষম। কবতে 

পারেননি। 

১৯১৯ সালে ডুবাণ্ট ও আমা মধ্যে ছুবার তর্ক বিতখ ইয। একটি 
হলো : উইসকনসিনের জেনসশিলেৰ একট1 কলের লাঙ্গল ( ট্রানব) সম্পর্কে 
আমার প্রদত্ত বিববণ। জেনাপেল মোটরস কলেব্ লাঙ্গলেব কার্খানাঁটি 

কিনেছিল, ক্রীত কাঁরখান। দেখেশুনে একট] বিবরণ পেশ কবতে আমার প্রতি 

আজ্ঞ। হয়েছিল । এবিময়ে আমি যে অভিমত প্রকাশ করে বিবরণ দাখিল 

করেছিলাম, সম্ভবত তাপ ভাষাটা কেতাছুরন্ত ছিল না। | 

১৯১৯ সালের গ্রীশ্মের সময় , আমাদের বোর্ডের বৈঠক হচ্ছে। একটা 
প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করে বলল।ম, “জেনসভিল মেশিন কোম্পানি? যেদাম এর 
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হওয়া নশ্খত, তাৰ চেয়ে বেশি দাম এব দ্রেওয়| হযেছে | কাপখ।নাট।র সম্পর্কে 
আমি বেশ ওয়াকেফহাপল , সব বিষয়ে এব যাচাই আমি বরেছি। আমি 

দেখেছি, ১২২ একব পবিমিত জমিতে লয়া কাণখান! তৈরী হচ্ছে। আমার 

পছন্দ নয়, কোম্পানিব আংশিক শক্তি ট্রাক্টর কাপখানা নির্মাণে নিয়োজিত 

ভোক ১ কানণ এই বাবসায়ে যে টাক| লগ্নী কবা ভবে তা উঠে 'মাসতে অনেক 

দেবী তবে। তোমাদেব তিন ভনৃত পাঁচ বছব সময এব পেছনে খাটতে হবে। 

যেসণ কর্পোবেশনের কাজই এখরণেব, তদেব উপব এই ব্যবসাঁণ ভাব 

ছেডে দাও।” 

পরিণামে উ্রাঙ্টিল কাকখানায কে'ম্পাণি৭ নিদাকণ লোকসান হয়। কিন্তু 

দস সময কোম্পানি ব্যস পাদ্দ তালিকায় আমাৰ পছন্দ বহিভূতি অন্য বু 

দদ্শ ছিল । 

কোন কোন দ] ভান৪ মনোমত নঘ. বিলি ডুবাণ্ট বলতেন। কিন্ধ সে 

"ণ্য বিলিণ সঙ্গে আমার তুমুল পাঁদশ্রতিবাদ চপছিল | 

"আমি “কেন এত সোবগোল কবছি, ছাঁনতে চাইছ ? তোমাদের 

গানবাব সশাকাণ আ্রহ হখে থাকল বাব, শেবাপ হোওডাণ হিসেবেই আমি 

বা কিছু বলভি। কাব্ণ আমার ফথাসসম্ব এ-কৌম্পীনিতে বয়েছে। আমি 
ভন ছুপি কবতে চাইলে |” 

নৈঠকের পব মিঃ ঠাঙ্গেল আমার কাছ এসে বশলেন, তুমি আহঙ্গ 

সম হাাপয়ে ফেশেহিলে , আমাদেন সব অন্স্থাই এমাঁন হহে থাকে। 

লিলি তখৈন্চ। তোমাকে দে আজ্জকেব ঘটন। ভুলে যেতে বলেছে |” 

“তথাস্ত |” 

“কাল আবাণ অ'সনে তো? আমর। বৈঠক শেষ মতে চাই ।” 

স্থ্যা, আসব |” 

এর] স্বাই আমান বঞ্ু ,। এখনও আমাদের বন্ধুত্ব বজায় বয়েছে। কিন্তু 

১৯১৯ সালে মতি কত আমাদের কর্মের প্রসার ঘটছিল বলে আমার মনে হয় ॥ 
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এ বছৰ আমাদের অনুমোদিত মূলধন ৩৭ কোটি ডলার থেকে বাড়িয়ে ১০২ 
কোটি ডলাব কবা হ। অর্থাৎ কাগজেপত্রে কর্পোরেশন বিলিষন ডলার 
মুল্যের সংস্থায় পরিণত হয়। যা"হোক, কোঁম্পানিব আয়তন বৃদ্ধিণ বিরুদ্ধেই 

আঁমার যত অন্রযোগ, যত অভিযোগ । উ্রীক্টপ নির্মাণ কারখান। ছাডাঁও 

কোম্পানি হবেক রকম পণ্যোৎ্পাদন কাবখানার পিগালন। ভার গ্রহণ 

করছিল। কর্পোরেশনেখ শিজন্ব মালসণবরাহের ব্যবস্থাও হয়েছিল। আম! 

নতুন কারখান! গড়ছিলাম ও কর্চা্গীদর খাস ভবন শির্দাণ কবছিলাম। 

ভা+ছাডা, অফিসের ঈম(র 5 তৈশাবীর জন্যে ২ কোটি ওলা মগ্তুপ হয়েছিল । 

কর্তৃপক্ষ এট কিনছিলেন, আর একাজ মেকাজের জন্তে আয় ব্যযের খতিষাণ 

করছিলেন। আমাদের নৈধাশ্তকণ অবসান ঘটতে পারে বলে আমার মনে 

হলে! । কোম্পানির সাকুন্য লদভো অদ্দ্ধ+ টাকাই নুইক হ'তে আসছিল । 

কিন্ত আমাদের আয়েন চেষে ্যষে মর। মতি দ্রুত ছাডিযে যাচ্ছিল । কাজেই 

এবার চিব্কীলের ন্তে কৌম্পানিপ স*অ্বব আমাকে ছাডতে হল, বপপাম, 

“বিলি, এখন তো! গতাপ্তৰ নে "আলফ্রেড খ্রোন ও অগৰ এক ব্যক্তি 

আমার সে দেখা কগতে এলেনশ। বছ? কযেক আগে আলফ্রেড তাণ হাযাও 

বোলাঁব বেয়াবিং কোম্পানি ডুখাণ্টেব কাছে নেচে দিসে “ডেলকে” সহ একট 

পরিপূনক কোম্পীনিৰ সশাপতি হন। তা] আঁমাবে বুঝিয়ে স্থুকিণে 

(কোম্পানিতে থেকে যেতে অ5বেধ কনলেন। 

“নাঃ, সব শেষ হযে গিমেছে। যে ঙাবে কোম্পানি চালনা ভচ্ছে, ত। 

আমি আর বরদাস্ত কবতে পাচ্ছিনা । এখন একটা বিষয়ে আমার বিশেষ 

উৎকঠা, আমার শেবাঁবগুলে। বেচে দিতে পারলে বাচি।” 

আবাঁব আ।মধি হাস্কেন আমার সজে দেখা করতে এলেন । তার মতে। 

মাজিতরুচিব ভদ্লোক আমি আর দেখিনি । 

“ওয়ান্ট, আমব। ফ্রান্সের সাইট্রোযেন কারখান। কিনছি। লেনদেনের জন্কে 

যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও জোগাড় হয়েছে। তুমিও দ্যাঁমাদের সঙ্গে 
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ফ্রান্সে চল; সেখানে কোম্পানিব সাজমখগ্জাম ও সম্পত্তির হিসাব নিকাশ 

কৰা! ষাবে। তুমি যন্ত্রবিদেব দৃষ্টিকোণ থেকে তৌমাব মতামত দেবে। 
“পদত্য।গ আমি কলেছি, তুমি জান। বে জেনারেল মোঁটরস-এব 

কোন কাজে লাগ! সম্ভব হলে আমি যেতে গাছ্গি। কিন্ধু তোমর জেনে 

রাখ, আমি কোম্পানি ছেডে য।চ্ছি |” 

প্পবে এবিষয়ে কএ] বলা যাবে ।”--মিং হাস্কেল বললেন । 

পক ভাবে তোমব যাঁবে, জাহাজে ?, 

“যেভাবে তোমার ইচ্ছে । এন ন| ওয়াট, বেডিয়ে আসা যাঁক।” 

ডেলাকে বলতেই সে 'পল, “যুরোপে দাগে বেডাতে যাইনি) এগ জন্যে 

দীর্ঘকাঁল প্রতীক্ষ। কৰে আঁচছি। তুমি গেলে আমিও যাবো।” 
“বেশ প্রিষে, মমি গেলে তুমি যবে” 

আমাদেণ আলোচশাঁক মর্ম মিঃ হাক্ষেলকে জানালাম। তিনি জানতে 

চাইলেন, “কাভাণে ছাভপজ মিন?” আমি তাকে আমাব দুখানা হাতের 

চেটে] দেখাপাম » এ সম্পর্কে তাকেই ভাবতে হবে। 

তিনিই ছ।ডপধেেব ব্যবস্কা কবলেন , শুধু বীষশী কাইনলালেব জগ্েই নয়, 

শ্রীমতী গ্লোন, শ্রীমতী কেটারিং ও শ্রম মটেক জন্বাও াভপত্র সংগৃহীত 
ভ'ল। চার্লশ ৬১সট মই ৫জল বন মোটবশ কর্পোবেশনের অন্যতম সহ- 

সঙাপতি। আট চ্যাম্পিরনত আমাদের দলভুক্ত হযেছিলেন। তখন 

তিনি চ্যাম্পিখন স্পা প্লাগ কোম্পানির সহঃঠসব।। তিনি *রাসী মা-বাবার 

সন্তান, ফরাসী "সাথ ব্যংপন্ন। 

জাহাজে *পেক বকম আলাপ 'শীলোচনা চলত , এব বেশির ভাগই 

আমকে কোম্পানিতে খেকে যাবাব উদ্দেশ্যে উক্ত হছে, যর্দি কেউ আমাকে 

নিজ মৃতাতবত] কব্তে পালতেন, ভিনি মি হাম্বল আশ্যষ্য লোক তিনি। 

আমি বললাম, “সামি দু'তিনবঝার বিলিব অতিমতেন সঙ্গে নিজ মতেব সামগ্রস্কা 

কবতে চেষ্ট। করেছি । হয়ত তাঁর মতই ঠিক, হয়ত আমার , কিন্তু আমি 
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নির্ধাত কোম্পান ছাডছি। মোটর-যান শিল্পে উন্নতির জন্য আমি এভ 

অমাচধিক খাট্রনি খেটেন্ছ যে আমার যা কিছু লাভ হয়েছে সে সব নষ্ট হতে 

দিতে পারি পা 1৮ 

আমাদেব বিদেশ ভ্রমণ ব্বনন্দজনক হয়েছিল ; জাহীক্গ, হোটেল আর 

অবকাশ যাপনকাঁলীন আনান্দাৎসন প্লেন ও ত্র ইসলাব পনিবাব্বর্গেব মধ্যে ষে 

ঘনিষ্টতা জ্ন্মেছিল, তা” আদ পর্যন্ত অটুট রয়েছে। 

সাইট্রেযেশ কাবখানা তন্ন তন্ন কবে আমি দেখনাম, পরীক্ষা করলাম, 

১৫২০ পর্ীব্যাপী টাইপক ৭ বিপে।্ট৪ আমি দ'খিল কবলাম। কিন্তু 

বিপোর্টেব সাবকণা এই * এ কালখানা কিনলে পাগলামি হবে। মাঁকিন 

মান অন্যয়ী এহেন পান শাবখানাব নব বপান্তবে মে অর্থ বায় হবে, 

তা দিযে ফান্সে আনাকাণ। নয] কাবখান। গড। যেতে পাবে । তাঙ্গাড।, ফ্রান্সে 

উপযুক্ত পবিমাঁ কাব্নাপ৭ শেহ। এন ফাল সাইশুট্রামেন কাবখানা না 

কিনবার সিদান্তই শন] সুভ শনপলানন নিষ্পওি কণা জনা কোম্পানি ষে 

ফবাসী মুদ্রা কিনেছ্ছিন, না? আবাব যাফিন মৃদাঘি বপান্গব কসাতয়। ইতিম্ধ্য 

ফ্রাঙ্গের তুলনায ৬ন।বের বি।শমঘ মুলা হ*ন অনেক বেশ ধায। পবে শুনেছি, 

আমাদের নিদেশ ভ্রমণ বাপ (কম্পানি ১ লক্ষ ৪০ ভ।ঙ্গার ডলাপ পাও করে। 

১৯১ সালে বুইকেব সহাপন্তি জাঁডাণ আমি জেনারেল মোটরস এর 

কাঁধ পবিচালনাব ভাঁ+প্রপ্ স” সহপতি ছিলাম । হাবি বাসেট বুইকের 

জেনাবেল ম্যানেজালকপে আমান স্থলবৃ্ী হন, শদ্গ াঞ্ডি নিনি। ১৯১৬ 

সালে এযে্টন মট কোম্পানি বুঁকেব সঙ্গে যুক্ত হবান পর তিনি আমাদের 

এখানে কাজে লাগেন। খন তিনি ছিলেন আমাব সহকাপী , তিনি খাঁপের 

পল পাপ 'সামখ্ব ক্-বলী ভচ্ছিলেন। আহাৰ পদত্যাগ সবকাতীভাবে গৃহীত 

হবাপ পণ নিশি পচপের সঙাপতি ৪ জেনাবেল মোঈবস এস সহ সভাপতি 

নিযুক্ত ভন। ১৯৯৬ সালে তাৰ পরস্লাকগমনে কর্পোরেশন একজন হুষোগ্য 
লোকেব সেবা হতে বঞ্চিত হয়। 
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আমাৰ সমু শেযাঁব বাঞ্জাবে ছাডতে ডুবাঁট ও পিয়েব ছ্য পন্ট রাজি 

ছিলেন না । তীর এবাপাপে আবা সঙ্গে আলাপ আলোচনা আরস 
করুলন। মনে আছে, আমাৰ পধত্যাগের ২৩ যাসেপ মধ্যে লেনদেন চুকিয়ে 

ফেল] হ্য়। 

আমি যে মবনব নিচ্ছি, মাম।ন গ্বীকে একথা বলেছিলাম! তখন আমার 

বয়স পরচাঘিশ। ভরিখাতেন কোণ পণিকল্পন! মঅ।মাব ছিল না। কিন্ত 

অতীতে খ্কাঁপ আমি শিঃক্গব কাজে ডুবে হিলাখ; এব ফলে বাক্তিগত বনু 

ব্যাপাব আমি অধহেল] করেছি । আমার অর্থ নগ্রীব সমশ্যাও ছিল। এজন 

ডেট্রয়েটে আমার একন| মবিন কর! প্রযোজণ দেখা দেয়। কাজ থেকে 

অবসর আমি নিখেছি , বববার আমার কিছুই নেই-ও । 

পীঘ দিনের অশ্যাসলশে সাল স্টায় আমার ঘুম গাঙ্গবেই । কাজেই 
সকাণে উঠে মানি খেটবে ৬৪ আইন দুববর্তা ছ্উবেটে যেতাম, সাবাদিন 

অফিসে নময কাটিয়ে ৩৫ বাইন মাটস্ল ম্বাণার বাতে ফ্রিন্টে ফিরে যেতাষ। 

সপাহের চাঁৰ পাচ গিন এননশানেকইঈ চলতে। ১ অবশিষ্ট দিন বাডীণত কাটাতাম। 

আমাঁণ পপি ৮৭ লোক নন আনা শে দখ। বণতে আসতেন । তাদের মধ্যে 

ভিলেন পুবাণণা কর৮ানী, প্রথম যৌবনের কারদাঁনাঙ বন্ধু-বান্ধব ও পাঁচ 

মিশেশী সেো।দন। নতুন শোছে কগলা শবে? টাদাব খাতা নিম্নে প্রথম 

যাওয! হনে বু"+ন সশাপতি1 শাডী $ কাগণ নুইক হবেন শ্রেষ্ঠ শ্রমশিল্পের 

সংস্থ।। গণ্ঞ পেনার না আগ হতে? এগাটাপ জ্ঞাইদপাঁরকে কমিটিতে 
নাও। আ।মাগ বাছীৰ লাভপে পাহাবাবাল বাখা। হতে। ন।। কাজেই কাজ 

থেকে ছুটি শিলে এপ ব্যাপ।র পেঙেই 1গয়েছিল। দৃশ্ঠতং, ধৃূমপামীর। 

আমার একনাত্র পর্ধচিত নাক্তি বলে মনে হতে।। শ্রীমতী ক্রাইসলার 

বনতেন আমা ব*টীবব পুণানে| তামাকে লপ্তি। বাডীর প্রত্যেকটি ঘরেই 
ভাবী গলাধ পুণ্ষকঠের আলাপ, আলাপ আর আলাপ নে সর্বক্ষণ শ্ুনৃতে 

ণেত। এবদিন সে বলেই ফেলল । 
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“তুমি কাজে গেলেই ভাল করতে ।” “কাজ' শব্দটি যেভাবে মে উচ্চারণ 
করল, তা'তে আশ্বস্ত বোধ করলাঁম। পে আবও ব্লল, “এটাকে আর বাজী 

বলা চলে না। এটাতে যেন জনতাঁণ আড্ডাঁধানা, একট। রেল ৮টশন।” 

আমার মুখব্যাদান ঘটল। এই সে প্রথম একথা বলণ। কাজেই আমার 

মনের পরিব্ঞন ঘটে থাকলে প্রতিশ্রতি ভঙ্গের মতো! মনে হবে না। 

তাকে আমি বললাম “আমি কি করব ভাঁবছি, জান? আবার কাজ 

ক্ারস্ভ করব।” 

১৯২০ সাল , জন এন উইলিস বিপদগ্রন্ত হয়ে পঙ্জেছন। তাব উইলিস 

ওভারল্যাণ্ড কোম্পানিৰ ছ্বপ ছুর্*1। এ বব কোম্পানিটি যেসব গাভী 

তৈয়ার কবছিল, বেশি লোক তাঁর খাদ্দর ছিল না। ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে 

মালপত্র পাওয়। কঠিন ছিল ; শিজ্ত গাডী বিঞাব অব্বব্ধা ছল পা, কাঁপণ 

ক্রেতা অভাব তখন এ ঘটেশি। ১৯২০ সাঁ”শ৪ এই আশায় হাজাব হাজার 

গাভীব কাঠান| টায়াব ও বিিল্ন আশ ৮ ধ্ধপালি উত্যাব 5৩ থাকে। 

টলেডো, এলমিন। ও অন্যান্য স্থান উষ্টলিাসন কাসথান। গণ্দ উঠেছিল । 

সর্বোপবি, নিউ জামির এলিজ।বেথে কিনি একটি বেশ এ কান্থানা নিমাঁণ 

করছিলেনশ। কোম্পানিকে বে টাক। খদ দেওয়|ভখেছিপ, ব্যাঙ বাবসায়ীর। তা? 

ফের চাইালন। এই খস্ণব মে।ট পরিমাণ ৫ বেটি চল।পেবও পেশী। 

ব্যাঙ্ষ-ব্যবস।য়ীদেৰ এক প্রতিনিধিধল আমা কাছে এলেন। এদের 

অন্যতম শিবাগার প্য।ণফ ভান তেকেটেনঠ তিশি আমা প্ুণন বন্ধু, 

আমার প্রথম গাডী কেনাণ জন ভিনি আমাকে খণ দিসেছ্িলন। উইলি 

আমাকে চাঁউছিলেন , কিন্ত অবস্থা এমন প্*যে এপেছিল যে, এব্যাপারে তাপ 

কোন কথাই বিশিষ খ?ত পা। বুইকে আমার প্রথমা বস্থা হতেই জনকে আমি 

জানতাম । ফ্রিন্টে তাৰ একট। বং এর কারখান। ছিল ; এগগ্গে প্রা সেখান 

জ্বাসতেন। প্রায়ই তিনি আমাকে তাঁব বৌম্পানিতে চাকরি নিত অগ্ুবোধ 

করতেন। অবশ্য বিলি ডূরাণ্ট আমাকে বুইকেৰ সভাপতি করাণ ও বেতন 
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বাড়িয়ে ৫ লক্ষ ডলার করাব পর তীর প্রচেষ্ট।র অবসান ঘটেছিল। উইলিস- 

ওজারল্যাণ্ড কোম্পানীন সমন্তাক্স নিজেকে জডিত কবাব আমার ঘোর অনিচ্ছা 

ছিল। সাফল্য ও খ্যাতি লাঁভের দকণই এসব লেক তাদের লগ্রীকৃত অর্থে 

একটা বিতিত কবার চেষ্টা করতে আমাকে অন্ঠবোধ কবছিলেন। ধরুন, আমি 

বিফল হলাম , তখন কী হবে? আমার স্থনাম কতটা নষ্ট হবে? বিফল হলে 
আমার পক্ষে আর কাছ কবা চলবেনা । কাজেই এতে মাথা দেব কেন? 

এ প্রশ্ন আমি উললাম। ভ্যান হেঞ্টেন ও উইলিস আমাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে 

বোঝাতে উদ্েপডে লাগলেন । তাদেব কাছে তখন আমি নিজেব প্রস্তাৰ পেশ 

করলাম । প্রস্তাবটি এই * দ্বু'পছবেধ মেয়াদে কাজ করব, আন বছরে নীট 

১০ লক্ষ ডলান রে নোব। 

ত্মাশ্ঘষ কোন বাপাব ন। ঘদলে লণ্বী ঢাকা ফিবে পাওয়। যাবে না, 

ব্যাক্ষ-ব্যবসাধীর| এট] খতিরে দেখেঠিশেন । কাজেই তাঁবা জনকে আমার 

মতেই রাঙ্গি ভষে যেতে বললে । আব ঢুকি ভলে? কোম্প। শির পূর্ণ দায়িত্ব 

আমার । জন বশত ব্বপদে বহ।ল থাকবেন, কিন্কু তাকে আমার কথা মেনে 

চলতে হবে । আম।র পদখী স্লে। কানশিবহকাবী সহ-সভাপতি । কাঁগজে- 

কলমে এবিষগ্ঢা শিশ্পন্তি ভাব পরে আমি কাস আরম্ভ করলাম। খরচ 

কমাতে হবে, এটা সবাই বুঝলেন শাম তখনই শিউ ইযর্কে বাপ। বদল করি। 

প্রথমে উঠলাম বিল্টমে!বে , পবে বালটন হাউ একটা )ট ভাড়া করি। 

কোম্পানি পত্রিচালনাঁর কঞ্ত্ব গ্রহণে ঠিক পবে একদিন আমি জনের 

অফিসে যাই। এমন সাজান গেছান অফ্িম বিপুল। তিনি যখন প্রথমে 

সাইকেলে কারবাণ শুক কলেন তখন থেকেহ ভিনি বেশ বিলাসী । তার 

অফিসে চমত্কার বামু-নিষগ্থিত এবটা বাক্স ছিল? এট সোনালী রেখাঙ্কিত ; 

ওতে দামী সিগাব থাঁকত। যে টেবিছ্দেন ৪পর ওই সিগার রাখার প্রিম্ধুক 

ছিল, তিনি আমাকে তার দিকে নিয়ে গেলেন । সিন্ধুকেব ঢাঁকনি খুলে একটা 

সিগার নেবার জন্যে তিনি আমাকে পীভাঁপীভি করতে লাগলেন। আমি প্রায় 
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৫* সেপ্ট দামেৰ একট! সিগাঁপ নিয়ে তাতে আগ্তন ধরালম। আমাদের 

সিগার যখন পুডছিল, আমই প্রথম কথা বললাম ১ "জন, আমি এখানে এসেছি 

তোমার মাইনে কমাতে ।* 

তিনি বছনে দেড লক্ষ ডলার মাইনে নিচ্ছিলেন । 

“ওয়ান্ট, এ আবার কী ?*--অশিনেতাব মতে তিনি আমাব দিকে তাকিয়ে 

ব্ইলেন। 

“আমি তোমাৰ বেতন কমিয়ে বছরে ৭৫ হাজার ঙলাব কবছি।” 

মাথাটা একটু তিনি পাড।লেন, তাবপর ভেসে বললেন, “ঠিক লোকেব 

ওপরই আমাদের মমন্। সমাধাঁনেব ভাব দিয়েছি, মনে হয।” 

কাজটা আমার খুবই শক্ত , জন 51 দানতেনও। জনেব অন্রপস্থিতিকাঁলে 

ভাব সমস্ত বাবারে বিশুঙ্খল। দেখ। দের । অ-ব্যবন্ধায সময় সময় বু কুফল 

ফলে, এখানে সেসব নিযে শ্বানো১ন প্রথা । শবে ম্সামি যেম্রব মোটর- 

কাবখানাব কথ। ভাঁনি) তব! তেজী বাঁজারে। শিন্ষ। ভান ভাবেই গ্রহণ কবেছে। 

উইলিস-গভাপপ্যাঞ্ড কর্পোবেশনে বু গলদ ঢকেছিল, বস্তুত 

প্রতিযোগিতা অভাব, যু্গবালীন তেজী বাপ সহজে উপাঠিত অর্থই 

এসব ভ্রটির কাঁবণ। সমৃদ্ধেন ফলে কর্পোরেশনে কোন কো।ন পদস্থ কর্মচারী 

কোঁন কোন খিষষে খুব বেশী সতভিফ্ণ হয়ে পডেল। অপব যে কোন সত ব্যবস্থিত 
কর্পোবেশনে সেসব বিষষ মাবাস্সক বলে গণ্য হাতা। উইলিস শিজে খুব 

বেধে বাইরে বাইবে খাকতেন ১ এপ ফলে তাৰ কয়েকজন অধস্তন কর্মচারী 

ব্পবোয] হয়ে ওঠে । কোন বায় সঠিক ও কে(নট। নয, আমবা ভানতাম। 

আমার মতে ফেলব কাঁধপরিালক দু'হাতে টকা উডিয়েছেন, তাঁদেৰ দিয়েই 

আবাল এ টাকা উদ্ধীপের ব্যবস্থ! কখলাম। কিন্ক সবচেষে বড কাজ একটা 

কগ| হল £ টাযান হতে কাঠামে। পর্যান্ত গাডীব যেলবৰ অংশের চাহিদা মেটানো! 

সম্পর্কে মাত্র।তিবিপ্ুভাদব আশাশাল হযে কিনবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হযেছিল, 

আমর। তার একটা সামঞ্হ্য বিধানে সমর্থ হলাম। অবশ্ত বুইকে বু বছর 
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কার্ধপাণচ।লনাঁব সঙ্গে যুক্ত ছিলাম বলে আমার পক্ষে প্রকৃত চাহিদা ও 
উত্পাদনের মধ্যে মিল রেখে কাজ কব! যে কৌন ব্যাস্ক ব্যবসায়ীব চেস্গে 
সহজ'নব হায়ছিল। পণ্য প্রপ্ততকাবী যরাশই অন্গ৬ব কারভিলেন যে অন্তাবনামক্স 

ভবিষ্যতে বৃহত্তণ অডারণাহেল মশা বভমানেৰ যেকোন একটি অডার বাতিলের 

চেয়ে শতগ্তণে ভাল। তাঁণা আবো জানতেন, 6 পদগ্রস্ত খদ্দেবক তল্লিতল্লা 

গুটানে হতে পাবে এমন ঠক। নিত বাধা কবাট! ভাল ব্যবসাদারী নয়। তা, 

ছা1ডা, মামণ মাতা শোকক তাদ্বে পে একখাঁট। বুঝিষে দেয়৷ অসম্ভব 

যে 'অঙডান লাতিলেখ "র্থই ছু শাগ। €ফ্সব কারখানায় গাঁভীব নানা অংশ 
তৈয়াপ নো, খুবে ঘুণে [মি সেসব দেখলাম । দুরণদণান্থের শোবজনেন সঙ্গে 

টেলিফান কথাবাত। বলত ক্লতে গলা দিযে বিকউ আদ্নাজ বেকতে থাকত , 

তাদের আমি শাঁন। যুরক্তিতক বি বুষজাত চেষ্টা বরতাম,। মিষ্টি কথা বলে 

মন ভূলাতাঁদ। এভা”ব কনাপের মধ্যেই আমি কোম্পানিৰ দেনা কোটি কোটি 

ডলাপ কমিসে শে নলাম। 

এই বিবাট ও বহুবিস্তত বপ্পোবেশানব মধ্যে বৃহ অবা্িত বিষয়ের 

প্রার্ধান্ স্থাপিত হপ্যছিল, এগুলো এব পরিচ'লবমণ্ডণীর দৃষ্টি এড়িয়ে 
গিয়েছিল । 

একটিন আমি বপোোখিখিত। ব্যাপার নিয়ে চিগ্তামগ্র, আমার একান্ত 

সচিব আম।র খশন াঙ্জিব বলপো, ণ্বাইরে কে একজন সেনাবিভাগীয় 

অফিপাব অপেক্ষা কবছেন।” তার নামও সে বললো । 

তার কথা বিলক্ষণ আমার মনে আছে। যুদ্ধের সময় ওয়াশিংটনে তার সঙ্গে 

আম।ব দেখা। দৃঢচেতাঁ, অমসহিষু, ভয়াল দর্শন এ ব্যক্তির বক্তাভ কেশদাম। 
একদা তিন দিন ধরে একট' গোলাগুলীর ঠিক। নিয়ে তাঁর সঙ্গে বী-ই না! আমার 

বাদাহ্ছবাদ হয়েছিল। আমি শিল্পপতি, তিনি সেনা বিভাগীয় অফিসার । 

থে কর্পোরেশনেব আমি প্রতিনিধিঃ তাঁকে দিয়ে তাঁর কিছুটা স্থবিধে করে 
নিতে চেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, আমরা স্থৃবিধ! পাবার অধিকারী ; 
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তিনি ভাবলেন, না। কিন্তু আমি কিত্তাকে বোকা বানাতে পেরেছিলাম ? 

শত যুক্তি তর্ক সত্বেও আদপে কিন্ত কিছুই করা যায়নি। পরিশেষে তার 

অফিস ছেড়ে আপার সময় আমি তাকে খোলাখুলিই বলে এলাম £ “শোন, 

ভূমি আমার ইচ্ছান্্যা়ী আমাকে ঠিক। ন। দাও তাণ্ভলে ধিনি পণ্যোৎ্পাদনে 
খরচের হিসাব তেমন ভাল জানে না, সেরূপ কোন উতপাঁদনকারীকে 

খুঁজে তাকে দিয়ে দাও। কিন্ত আমাকে বলতেই হবে, তুমি খুব 

বুদ্ধিমান; আমি হাঁপছি বটে, কিন্তু সত্যই তুমি বুদ্ধিমান, আর কঠোরও 

ব্টে।” 

“মিঃ ঞ্াইসলাপ, এটা ষে আমার প্রশংসাবাকা |” 

“নিশ্চয়ই, এটা তোম।র প্রশংসার কথা । আরও বলি; যুদ্ধ শেষ হবার 

পরু তোমাব চাকধির প্রয়েজন হলে আমাকে জানাবে; আমি তোমাকে 

চাঁকরি দোব।” 

যুদ্ধ৪ শেষ হয়েছে, আজ ঘেই কর্ণেল অসামরিক বেশ ভূষায় আমার 

অফিসের ধোব্গভায় উপস্থিত। তিনি ঘরে ঢুকেই হাক দিলেন £ “চিনতে 

পর?” 

“তোমাকে চিনবো না? কী করে তোমাকে ভুলি ?” 

“আমাকে বলেছিলে, আমার চাকরির দরকার হলে--”, 

“কর্ণেল, কত বেতন চাও ?” 

আমার যে টাকাকডি ছিল, রবারের কারবাবে তা” সব খুইয়েছি। 

তুমিই বেতন ঠিক করে দাও 1৮ 
“তোমাকে কাজে নিযুক্ত কর! হলো ।” 

ইনি আমার ভাবী জেনারেল পারচেজিং এজেন্ট । তাঁর সম্পর্কে তিনটা বিষয় 
আম জানতাম £ তিনি সৎ বিশ্বস্ত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন । যেকোন লোকের 

কাছে আমি এই লব গুণই প্রত্যাশা! করে থাকি। তিনি যত আনকোরাই 
“হোন, তাতে আমার কিছু যায় আসে ন।; অডিজতার মাধ্যমে তঁ:র গুণাবলীর 
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বিকাশ সম্ভব। কিন্তু কোন লোক সৎ ও নিষ্টাবান না হলে তার স।হচধ্য আমার 
কদাচ কাম্য হতে পাবেনা। 

বেশ শক্ত কাজেব ভ|ৰ্ প্রথমেই মামি তাকে ধিলাম। কাজে ভতি 
কবাব দিন তিনেক পবই তাকে ডেকে পাঠাল।ম ১ হাকে এই কোম্পানির 

নাম দিলাম) কে।ম্পানিটী কি কি জিশিল তৈয়াৰ করে এবং কোন শহরে এর 

অবস্থিতি তা বলে ধিল।ম। তাবপন চকে বপলাম, “এই কোম্পানির অবস্থা 

একেবারেই খারাপ, শুধু এটকুই “াম।কে আমি বলতে পাবি। তুমি 
ওখানে গিয়ে মাসখানেক ন। হপ্া ৮্য থাক, তারপর এর ডিতবকার গলদ 

আমাকে বলবে। 

চমৎকার” কার্ণল বলে চললেন, “এ কাজ সম্পর্কে অমি বিশেষ কিছু 

জানিনে। কাজেই এতেই মামাৰ প্রচ অন্ুসন্ধিৎসা |” 

“এ ব্যপাঁথে হোমাব ঠেষে আম ও বেশি কিছু জানিলে। কাল তুমি 

আর৪ অনেক বিছু জানতে পানে । ভবে আমি শুধু এটুকুই বলছি কে, 
ওথ[নকাব সব কিছুই গপণদ। গপদ্টা কফি তা যখন গ্ানতে পারবে, 

খন আমায় এসে জ(নাবে কি কি কাবণে অমনটি ঘটেছে |» 

অন্ন কিছুক।লের মধ্যেই কর্ণেল কাপখানার ওপন বেশ আধিপত) বিস্তার 

কবেন। ইতিমপ্যে কোম্পানির 'ভাপতিকে পদচ্যুত করা হলো; তিনি 

হলেন সভাপতি । তাঁর নেতৃখে কোম্পানির পরিচালনা-ব্যবস্থা নিখু'তভাৰে 

চলতে লাগলে। ১ তা রিপোর্ট সম্পর্কে আহ'ৰ মাখা ঘামাবারও দরকার হতো! 

ন।। তবে আমি জানতাম যে, তিশি ধন গলদেরই কারণ খুঁজে বার 

করেছিলেন। এই কর্ণেল পখৰ্তী কালে ক্রাইসলাপ কর্পোরেশনের মধ্যে 

ডজেব (709০ ) আত্মবিলোপ ঘটাব পন কর্পোবেশনের জেনারেল পারচেঞজিং 

এজেন্ট নিযুক্ত হনণ। তিনি আমাদের হয়ে ০*ট কোটি ভলার ব্যয় করেছেন * 

কিন্ত ১৯১৭ সালেব মতো ১৯৩৬ সালেও তাকে বোকা বানান যায়নি । 

১৯২৯ সালেব পর এই প্রাক্তন সেনাবিভাগীয় অফিমার আমাদের ট্রীকের 
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ব্যবসায় এবং ক্রাইসলার কর্পোবেশনে অপর কযেকটি বিভাঁগেব পরিচালন! 

করেন। তিনি যেকোন কাজের উপযোগী । 

কর্ণেল এ, সি, ডাঁউনিকে কাজে নিযুক্ত করার সময আমাপ মনে যে 

ভাবের উদয় ইযেছিল, তা তাৎ্পব বুখবার্ উদ্দেশ্যে আমাঁর জন বিশেক 

সহযোগীব মধ্যে যে বোন ব্যভির নাম উল্লেখ বকবতি পাবি। যেসব 

লোক আত্মশভ্তিতে আস্থাবান, আমি সেন্প একদল সহযোঁগীন সঙ্গ কামন। 

করছিলাম। নিউ ইবর্কে যাবার জন্ত হ্দিন শাম ব্রিণ্ট ছাডলাম, সেছিণ 

থেকে বুঝলাম ষ্ে আমান উদেন্হ সিধিণ জাগ্ত একদল যোগ) বাক্তিব 

প্রয়োজন । ফ্রি ত্যাগ সময় এব ব্যক্তিন নীম আমা” মান জাকা ছিল, 

তিনি কে, ঈ, কেল।ব, +য়সে ননীন ১ উৎপাদন াবস্থাপনায তাঁর মত যোগ্য 

লোককেই আমি পছন্দ কবে থাক। ২1 কঃ তখন বেণাল্বে অথবা অন্য 

কাক কথ। খঁমাঁ মন বিস্শষ স্থন পানি | “1 ন্ষিয় আমি কখনে" 

করিনি £ এক প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে অন্ত ণান্চান গিনি । যে প্রতিষ্ঠানকে 

এক সময সেত। করেছি, 'তাব প্রি এবট। নানক দাষ আমি বে'খ করতাম । 

কাজেই ফক্রিণ্ট ত্যাগেব সম্ফ আমি ঠাপই জানতাম যে, [াদেপ প্রতিভা, 

চরিত্রবল 9 সাহচষ আমার ভপ্যিৎ কঙ্সিফির পক্ষে প্রায়ীন, তাদের 

অনেককেই আমি ছেডে যাঁচ্ছি। এমা ৭ বুইক থেক এবজনকে ও ছাড়ি য় 

নিষে যাইনি । তবে যতই দ্রিন ষাচ্ছিল এদেব মব্যে আনকে চাকপির ভন্থয 

আমাব কাছে আসাছিলেন। তীদের অবশ্রা নতুন কাজে তি করবা প্রবল 

ইচ্ছা আমার হতো) কিন্ক আমি ন্লতাঁম, “যেখানে আছ সেখানেই বরং 

থাক। মি তে। ভাল চাকঠিউ কর। আমাব ভীগ্যেকি আছ, কে জানে ।” 

এঁদেব মধ্যে যাদের গুণগ্রাহী আমি, তাঁদের আরও বলতাম, “কিন্ত চাকপ্রি 

গেলে যে কোন সময় এসে আমার সঙ্গে দেখা করো । তখন কথাবাতা হবে।” 

যা” হোক, ফ্লিপ্ট হ'তে চলে আসার প্রথম ক' মাসের মধ্যে অন্যন্য শ্রেণীর 

লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও আমার হয়। 
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একটি বিমান-কারখানা, একটি হাবভেস্টাব (শম্তকর্তন যন্্ ) কোম্পানি ও 

অপর গুটিকয়েক পবিপুরক কাপখানাও উইশিপ-ওভারল্াযাগ্ড কর্পোরেশনের 

অন্তভূক্ত ছিস। এগুপিব একটা ব্যবসাও শ্রবিধামত ছিল পাকিন্ক এদের 

হারভেস্র ও বিমানগুপিব অবস্থা এব মোটব গা শীপ্চালব চেখে কিছুটা ভাপ 

ছিল। (বাম্পানীকে টিকে থাকতে ভলে উন্নত খরণেণ গাভী তৈরী কর! 

দরকার ।হশ। এলিজানেশে একট। অস্মাপু কানথাশা পডে ছিল; এটা 

একেবাবে নহুন | কণেবদন ব্যাঙ্াবাব্সাথীৰ কোটি কৌটি ডাক। এ-কারখান। 

নির্যাণে বিপিয়াগ কগা ভযেছিশল। কিন্কু বিঞী হতে পাখে এমন কোন্ 

জিনিস সেখানে বাশান যায / তখন উপল স.ঙ্ঞর আমি এ বিষয়ে 

একমত হস্ছিলাম যে অ।1 একটি ময়। গার্পী উদ্ভাবন করা প্রয়োজন । 

এবিষয়ে মাপা ঘামা হার সবই ফেড আম জেডাব, এখেন স্বেলটন ও কার্ল 

আ্ীয়ার-এণ সাঙ্গ আমার সালাপ। 
এব। তিনঅন* বাসে যুবক ইাখিশিবাপ, মোটন গাতী শির্গাণ ব্যাপারে 

যাদুকগ। নাধেব তিনজনখে একটি অথণ্ড ও অনগ্তসাধ'ণ পৃরউবি্যার 

তিনটি পৃথক অর্গ বলে বিবেচন। কণা খেতে পালে । সমাজের উচ্চ ব! 

নিয় স্তপেব কোথাও এমন অন্গ।পী পম্পৰ যুক্ত তিন পঞ্চুব সন্ধান পাঁওযা যাবে 
নাঃ তনে উপকণ। বণিত হি মাক্ষে/টয়।স হ শুধু এধেন সঙ্গে তুপনীয় 

জেডাঁপ মিশিগান বিশ্ববিষ্ঠ/লফের আতিক উপাঁধিখখী। ১৯০৯ সালে 

স্টুডিবেকার কপৌবেশনেৰ সুখ্য পুতবিদেন পদপাভেব কথ প্রান প'কাঁপাকি 

ঠিক হয়ে আসছিল; হঠাৎ ব্রীয়ারের সঙ্গে দেখা। ব্রীয়ার তখন সবেমাত্র 
লেল্যাণ্ড স্ট্যানফোড (জুনিঃ) খিশ্ববিদ্যালয ছেড়ে আযালিস-চাষার 

কারখানায় শিক্ষণনবীশীবপে প্রবেশ কবছিল। স্কেলটন ওহাযো স্টেট বিশ্ব- 

বি্্যালয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের সাতক । তখন তিনি প্যাকার্ড কারখানার 

নক্সা! নির্মাণবিভাগে কাজ করছিলেন ১ চক্রদণ্ড ও ন্ট্রান্সমিসান; সম্পর্কে তখন 

তিনি প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞররপে পরিচিত। ১৯০৫ সালে পোপ-টোলেডে। 

১২ 



১৭৮ ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী 

কারখানায় তিনি প্রথম জীবনার৭ করেন। জেডার এ-ছুজনকে স্ট.ডিবেকারের 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভি করে নেন। ১৯২০ সালে এরা সবাই সেখানে 

কাজ করেন। তাদের আমি স্য্টিকুশলী পুর্তবিদ বলে জানতাম ; মোটরযান 
নক্সা করার ব্যাপারে তার! বিশারদ । 

এপিজাবে্খে কারখানার একট। কোণে আচ্ছাদন রচনা করে আমি 

তাদের কাজের জায়গা করে দিয়েছিলাম । নতুন গাঁড়ীর নঝ্স। রচনার ভার 
তাদের ওপরই দেওয়া হয়েছিল, কারণ তখন আমি মনে কত্রেছিলাম যে, 

বাজে গাড়ীর পরিবর্তে যদি কোনও নতুন গাড়ী এখানে নির্মাণ না করা 

হয় তাহলে উইলিস কোম্পানি পুরাঁপুরিই লালবাতি জালাবে। কাঁজেই 
মাঝে মাঝেই আম।কে নিউ জাগি যেতে হচ্ছিল। এ তিনজন পৃর্তবিদ 

প্রীয় শব্দোচ্চারণ না করেই পরম্পরের মধ্যে আলাপ করতেন ; এমনই 

তাদের মধ্যে মনের মিল। কিন্তু তারা আমাকেও বুঝতে , পারতেন। 

এটাই আমার মনে অপূর্ব শিহরণ জাগিয়েছিল। জন উইলিদ সময় সময় 
মনে করতেন যে এক জোড়া নঘা "গ্যাজেট (যস্বাংশ ) ও একটি রং-এর 

আস্তরণেই কোম্পানির সমস্তা "মিটে যাবে; পক্ষান্তরে আমার দৃঢ় প্রত্যয় 
জন্মেছিল যে দেশবাসী একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মোটরগাড়ীর প্রতীক্ষায় 
রয়েছে। 

আমার ভবিষ্যৎ কী? একটা ব্যাপারে আমার মনঃস্ির হয়েছিল। 

যেকোন উপায়ে যেকোন জায়গায় একট] নতুন রকমের মোটর তৈয়ার করতে 

হবেই ; কিন্তু খুব সম্ভব উইলিল কারখানায় নয়। জেডার, স্কেলটন ও ত্রীয়ার 

যে মোটর গাড়ীর স্বপ্ন দেখে আসছিল, তার একটা নক্সা রচনার কাজে 

এগিয়ে যাবার জন্ত আমি তিনজনকেই অনুমতি দ্বিলাম | নিউয়ার্কের মেকানিক 
স্বাটের এক পুরানো বাড়ীতে পরামর্শপানকারী ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানরূপে 

তারা কাজ শ্বরু করে দিয়েছিলেন । সেখানেই তাঁরা তাদের কর্মচারী, নক্সা 

বচনার যন্ত্রপাতি ও ব্যক্তিগত অন্যান্য জিনিসপত্র স্থানান্তরিত করেছিলেন । 
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আমি তাদের ওখানে নিয়মিত যেতে শুরু করলাম। তাদের সঙ্গে আমার 

যেসব আলাপ আলোচনা চপছিল, তা” খুবই চিত্তাকর্ষক। এপিজাবেধে 

ভারা যে নকস|। রচনী অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন, তা” সঙ্গত ও আবশ্যক 
বোধে সেখানেই তারা ফেলে রেখে আমেন। যেসব গাভী রাস্তায় চলাচল 

করুছিল, তাদের চেয়ে নয়াগাডী উতকষ্টতব হতো বলে আমরা বিশ্বাস 
কপ্িলম। কিন্তু অন্তত কিছু কালের হৃগ্তেও এটা আমাদের গণনার 

বাইরে চলে গিয়েছিল। এ গাঁডী বিলি ডুরাণ্টের ফ্রিণ্ট কারখানা থকে 
পরে তৈবী হয়েছিল। তিমধ্যে আমাঁব স্যাঙ্ক-বাবসায়ী বঙ্ধুবান্ধ। আর 

একটা উদ্বেগজনক পবিস্থিতিতে সহাযতা করতে আমাকে অন্নরোধ কবলেন। 

এবার ম্যাক্সওয়েল মোটরস কোম্পানীর পালা, তখন কোম্পানির নিতাস্তই 

ইন্য দশ]। 



কর্মীর পুরস্কার 
আট 

যুদ্ধের ঠিক পরবর্তকাঁপ » সব বস্টি মোটর কে'স্পানীই তেজী বাজারের 
স্থযোগে ধেপে উঠেছিল । ঞ্রেতাদেশ শুধু একটা প্রশ্নঃ আপনাগা কি 

ডেলিভাবী দিতে পাখাখন? মোঢবগাডী ডেলিভারী দিলেই বিঞী। 

কিছুকাল বাভাদপ « চাঠিদা ছিল বাণ হঠৎ আপকানী ঠিক] বাতিল হলেও 

কোন বোঁন কেোম্পাঁন অস্রবিধা কটিযে উঠেছিল । এ অবস্থার স্বযোগ ব্যাহ্ক- 

ব্যবসায়ীবা নেন, তাঁরা ম্যাক “যেল মোদণ কোম্পানীকে মোট ছু” কোটি 

৬০ লক্ষ লা খণ ছেন। ত।বপর ধেশেকে মান হয়েছিল সমৃদ্ধির চগম 

হঠাৎ সেটা হলে দ।ডাঁল মন্পা, যুদ্দোওর বৈষয়িক বিপযঞ্ছ হলো তার 

পরিসমাপ্তি । 

বাঙ্ক ব্যবসাধীছেৰ হায় ডেম্স বঞ্স ব্যাডি আমাণ কাছে এলেন। জিম 

ও তাব তাই নি'কাপাস আমাৰ ভগ্তব্গ বঞ্ধু। তাদের সাহাযা করতে আমি 

ব্যগ্র, ম্যঝওষপেব পুণগগঠানর ভার ওহণ যাতে আমি করতে পাবি, তজ্জহ 

তারা উইলিসেব অঞগমৃতি নিলেন ১ বাণ তখনে! আমি উইলিস ওভাখল্যাণ্ডেব 

বিপধয় পোবেন জন্য কর্ম । এঙাবে আমি ম)াঞওয়েল পুনগঠন ও 

পরিচালনা কমিটির সঙাপতি হলাম । 

ব্র্যাডি ভ্রাতৃযু্গল আশা] করেছিলেন, আমি ম্যাক্মওয়েলে থেকে যাবা, 

কিন্ত আমা এবিষয়ে আদে। স্থিত ছিল না। চামারের (0108120615 ) 

সঙ্গে ম্যাব্সকয়েশ কোম্পানির একটা অগ্রীতিকব ব্যাপার জডিয়ে ছিল। 

যাক্সওয়েল কোম্পানি চামীরের ইজারা নেয়; তা” ছাভা, ছুই কোম্পানির 

মধ্যে এত সব বিবোধ তখন চলছিল যে, আমার পক্ষে বেশিদিন ম্যাক্সওয়েপের 

সঙ্গে জড়িত থাঁক৷ ভুল হবে বলে আমার বিশ্বাস দৃঢতর হতে থাকে । মনে 
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আছে, একবার এক টবঠক ত্যাগের সময আমি বল্লছিলাম, “শুট লম্বা 

খুঁটি দিয়েও আমি এটা ভৌব না।” পরবর্তীকালে আমাঁব বক্তব্যের তাৎপর্য 
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল , কারণ এটাই আমার জীবনের সবশ্রেষ্ঠ স্থুযোগে পরিণত 

হয়। যাহোক ব্রাি আতাঁব। আমাকে শিয়ে প্রতিশ্রতি পূরণ কবিয়ে নেন। 

ইতিমধ্যে আমার জনৈক স্ৃঙগং আমা”ক সহগুপদেশ দেন। তিনি 

বলালন, “শোন পয়া্টাব, তুমি য। চাইছে! মাল্সওশেলও ঠিক তা-ই । 
তোমার মতে! উপধুক্ত বান্তিব ৪পবৰ এব ব্যবস্থাপনা শব ভ্তাস্ত। কিন্তু 

পাপিশ্রমিক সম্পরুর্ক পারণ। (তামাকে ব্দনাতে ভাব। জেনারেল মোটরস 

থেকে বছরে পাচ লাখ, আন প্যাক্ক বাপালীপা নিপন্দ পণডচ্িলন বলে 

উইলিস হতে দশ লাখ কপে মাঁভিন পেতে । কিন্ত এখানকান অবস্থা 
ভিন্নদপ। উত্পাদন বাবন্াপাকনল চেবে* এখন ছের নেশি দাবিত্ব তোমাব । 

পণ্যব্যবলাধীকাপ তুমি যোগাশার পিচ পায় ১ অর্থশীতিব ব্যাপারে? 

জেংমাব সমান পান্দাশিতা। মাশিকানা ৭ এর আনসঞ্ষিক ব্যবস্থাপনার 

কঠত্ব গ্বাপন করে যবি ভনিব্াপত পুবনান লাঙ কব্যত চান তা” হলে পুবের 

চেল্য তুমি বেশি পন্ষ্টাবৰ অশিকাশী লাব। কি্ধ তামার মাইনে বছরে 

১লখ পাবে বেশি দালী কণা উচিন নয ।” 

এ ব্যবস্থায় আমি পাঁগি স্লাম ১ ত।ঃছাও| আমান নিয়োগ সম্বন্ধে একটা 

চক কণা হল এ" বিপুল পণিমাঁণ শেয়াণ শমাপ আশিকাণ আমকে দেয়। হয় । 

এব পরু বছপখাননক (কোটি গন , আঁমাঁব বু াত শিউইধর্ক ৭ ঢেইযেটেব 

অণ্যে চলাচলকাপী 'ইনে কেট গেল। পা নিক এক্দিম ব্াডি আমার 

সঙ্গে ধাকতেন, এবা মামার মহৎ ব।জেই সংসঙ্গে মামাব কাল কাটছিল । 

কিন্তু ব্যাঙ্কেব পাওনা টাকা শোশ্নে (য্পস্থাব অমি কারহিলাম» তা"শুনে 

শাক্ক কমিটির সভা! আঙকে ডগেছিলেন। সে-্দৃশ্ জানে ভুলবো না। 

“কী ব্লছে1? মাক্সন্যেল কোম্পানীকে আরো দ্েড কোটি ডলার খন 

দোব? খক্ষে কর, ওযা টান।” 
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“আমার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যস্ত একটু অপেক্ষা কর। আমি 

এখুনি নগদে ৫০ লক্ষ ডলার পাঁওনাদারদের খণ শোধ কবে দিতে চাই। 
'অবশিষ্ট খণ শতকরা ৬ ডলার সুদে এক, ছু” ও তিন বছরেব মেয়াদে 

পরিশোধ কবা হবে। এর ফলে কোম্পানি একটু হাফ ছাডার অবকাশ 
পাবে। মাঝক্সওয়েলকে যদি বাঁচাতে চান-_” 

“দেডকোটি ভলাগেের বাঁকী কী হবে?” 

“আগে আমার কথা শুনে নাও ।৮ তোমাব পাওন। টাক নিতে চাও, এট 

€তো সত্য? 

“নিশ্চয়! আগে যে২ কোটি ৬০ লক্ষ ৬লাণ খণ দেওগা হযেছে, তাও 

ফিরে চাই ।” 

"সেটাক। ম।লমশলাবপে কারখ।ণাতেই বয়েছে , এবং অধিকাংশই বিতিশ্ 

ংশে রূপাশুবিত। যখন সন কিছু এবত্র কবে মোটরগাডী তৈয়ার 

হবে, তখন সগ্লো বিভ্রী কপ। হবে, তোমপা৭ টাক ফিরে পেভে 

থাকবে। 

“কিস্ত তুমি যে শতুণ দেভ বৌটি ডগার খণ দিতে বলছ, শপ 

হবে কী?” 
“কোম্পানি চালাবার জন্যে এটা আমাপ প্রযোজন। কিপ্ড বতমাঁপে 

যে অবস্থায় গাডীগুলো রয়েছে ১ শা" বিত্রী হবেনা। নতুন করে এর লক্স। 

আকার বাবস্থা আমি করেছি । গাডীর দামও কমিয়ে দেব |” 

“কত দাম হবে? কমিটি সভ্য সকলেই পেন্সিল বেন করলেন। 

"নতুন ধরনের গাভীর দম হবে ৯৯৫ ডলার, এতে ল।ভ হবে মান 

& ডলাপ।” 

“ওযালীর, তৃমি যে একেবারে অগ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছ , মাত্র পাচ ডলা* 

লাভে গাড়ী বিক্রী কব! যায় না।৮ 

"আমি যে আমাদের সমস্ত মজুত মালই বিক্রী কবে ফেলতে চাইছি।, 
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*কিস্ত একটা গাড়ীতে মাত্র ৫ ৬লার লাভ! লাভের অস্ক অন্তত একশ 

ডলার হওয়া উচিত |” 

“শোন, ৯৯৫ ডলারে গাড়ী বিগ্রী করা যাবে। এর ওপব একশ; ভলার 

বেশী দাম ধরলে বিক্রী হবে ন। অন্তত এ গাড়ী তে1 নয়ই 1, 

মাঝ্সওয়েল এবং চাদান কোম্পা্ী ছুইটিব বিমিঙার শিষুক্ত হবার পর 
হারি ব্রনাব ও আমি পুনগঠিত পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে সমুদয় সম্পত্তি 
কিনে শিল।ম। নতুন নক্সা অন্ুয।যী শিমিত ম্যাক্সওযেলের গাডীগুলো 
৯৯৫ ডলার দামে বেশ সন্তোষজনক হাে পিক্রী হচ্ছিল। বাশুবিক নতুন 
খণ সংগ্রহ কবাব পর কোম্পানীর অবস্থান আনকট। উন্নতি তলো। যা'হোক, 

কাগজে কলমে এমন বহু ব্যাপাপ ছিল, যা আমাদের প্রাষই সমর্থন করতে 

হোত । 

১৯২২ সালের গ্রীক্ষকাণে আমার বন্ধ বি ই হাচিনিসন মাঝ্সওয়েলে যোগ 

দেশ । তিনিই কোষাধ্যক্ষপপে ফোম্পানীৰ তএষে অপিকা*শ সময় ওকালতি 

করতেন। হাঁচ মোট প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ ডলাব মূল্যেন সম্পত্তি 

আমাদের সম্পও-তালিক1 হ'তে বাদ দিয়ে কান খর বরেন। এতটা! 

টাকা বাদ দিয়ে ধার চাইব।প জন্য যখন অ“মবা কোম্পানিব অবস্থা বর্ণন। 
করতাম, তখন পারিশ্থিতি ০৬মন সন্তাবনাময় বলে মনে হতে! না। এসত্বেও 

কোম্পানীর নামে একট! সশ্রম ও শ্রদ্ধা ভাব উদ্রেক হাচ্ছণ। এব জন্যে 

আমাদের করপোবেশন হাঁচেপ নিকট বহুলাংশে খণা। তখন সে যুবক মাত্র, 

বয়প প্রায় ৩৪ , শিকাগোয় তাপ বাড়ী, মাত্র ষোল বছর ব্যমে হাইড পার্ক 
হাই স্কুল থেকে ম্যাসাচুসেটুস ইনষ্টিটিউট অধ টেকনে'পজিতে সে ভত্ভি হয়। ছু? 

বছর পর সে ইপিনবেছে বিবে যীয়। মাঝে কিছু সময় 'বস্টন গ্বোবেরঃ 

রিপোর্টারের কাজ করে । 

ইলিনয়েছে ফিবে এসে সে গ্র্যাণ্ডকসিং ট্যাক কোম্পানীতে চাকবী নিল । 

তখন বেলচা হাতে তাকে গ্রীণ ফার্ণেসের কাজ করতে হোত। ২২ বছর বয়সে 
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সে এ কোম্পানীর “৪পেনহার্থ” ডিপার্টমেন্টের স্থুপারিনটেণ্রে্ট পন্দ অধিষ্ঠিত 

ইল। ১৯১৮ সালে আর্ণ ্ ট ও আর্ণষ্টে কাজ নেওযার পৃবে সে শ্রমশিল্পে বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। আর্ণষ্ট ও আর্ণষ্ট কোম্পশী হিসেবপত্রের ব্যবসা 

করত। এখনে মাঝে মাঝে পুবানো বন্ধুদের ছেলেদের পবামর্শ দেবার সময় 

আমাব হাচ-এব কথা মনে পডে। সম্প্রতি '্মামার এক বন্ধুব ছেলে এসেছিল, 

তাকে বিমান কোম্পানীখ কাছে ঢুকিয়ে নিতে হবে। 
“তুমি আমার পনামর্শ চাও ?” 

“আজ্ঞে, হ্যা 15 

“বেশ, আমি বলছি শোন £ তুমি বলছ বিমাঁন-পবিবহন শিল্পের ক্রমশঃ 

উন্নয়ন ঘটছে। কিন্ত, আমি যতদূব জানি তাতে এই শিল্পসংক্রান্ত সমস্ত 

চাকনীব জগ্তই বহু (এলে থেোাপুবি বরছে। আচ্ছা, এমন একটা কাজ বেছে 

নাও না যার থেকে তুমি বিমান পবিপহন শিল্পে অথচ তাঁগ বাইরেও সব রকম 

কাঙ্গের সযে!গ সম্পকে জানতে পাপবে? তুমি তো জান, এদেশে এখন বহু 

শিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটছে । আর সে-সব যায়গাম কান্গ-কর্ষের অনেক 

স্থযোগও নযেভে । সবান আগে যাতে তোমাব্ব উপ নঙ্গণ পদে এমনভাবে 

নিজেকে তুমি ঘষে মেজে তৈবী কলা শীও | মাম হলে ত? হিমেবের কাজে 

পারদশিত| অর্জন বলতাম । আমি এ্যাকাউণ্ট/ণট ভতাম1 কোম্পানী থেকে 

তক্ন এ্য।কাণ্ট্যাপ্টদেব শিহিন্ন কেম্পানীর ডিসেব পবাক্ষার জগ্য সবত্র পাঠান 

হয। এমন একটা নৈপুণা তাঁদের আছ যাপ যলে শাঁবা ব্যবসারক্ষেতত্র 
অপরিভার্য, তাদের দাম অনেক । প্রায়ই দেখা যায়, যে কোম্পানীতে হিসেব 

পণীক্ষা কপণত যায়--সে সব প্রতিষ্গানেই তাবা চাকধী পেয়েছে ।” 

আমাৰ এযুক্তির উজ্জল দুষ্টান্ত বি, ই, ভাচিনসন। সে ছিশাবশিকাশে 
পাবদশী, এজগ্য ১৯১৮ সালে আর্ণই আগ আষ্ট ভাকে আমেরিকান 

রাইটিং পপেপ।প কোম্প।নির হিসাব ত্িচাগ পুনগঠনের ভার নিতে পাঠায় । 

একাজ শেষ ভলে সে কোম্পানীর কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয। কিন্ধ ম্যাক ওয়েল 
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পুনর্গঠনের সমযই তাপ জীবনের সবচেয়ে বড সুযোগ আসে। কে বলে 
এদেশে ভাল কাজের স্থযোগ আর নেই? পুবিবীর ইতিহানে মুব্কদের্ 

কাছে এত স্থযোগ কখন9 উপস্থিত ভয়নি। একট! স্থযোগ নষ্ট হলেও 

ছুশ্চিন্তর কোন হেতু নেই» ধদদি সতর্ক থাক। যায, অর হ্লুযোগলাভের জন্টে 

নিজেকে যোগ্য কে তোলা যায় তাহলে তার আরও সুযোগ আসবেই । 

১৯৯২ সালের বপন্তকালে আমি একটা ব্ডরকমেশ স্থযোগ ভ'বিয্নেভিলাম 

ঝাল আমাব মনে গবেঙিল। উইপিন কোম্পানির ক।জ মামার শেন হয়েছিল ॥ 

ব্যাঙ্ক-বাবপায়ীপা উইপিন ওভাপল]গেণ খণ বাজার “থকে গুটায়ে নেবার 

উদ্দেশ্টো ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ছশ। বর মূশোর খনপত্র ছাডবার বন্দোবস্ত কপেহিলেন । 

কোম্পানীকে পিপিভাবেব হাতে দেন্দার বাবস্থা ভল। কোম্পানির হিপাৰ 

নিকাশ একেবাবে কিযে ফেলাব মঙ্গ ঠিলাবে এলিজাবেখের বেশ বড ও 

অনুকজে! কাপখানাটা শশা ৫বচাব বাবহা তয়। ব্যাঞ্চ কতক প্রদত্ত 

ধণের আগ্মানিক ১ কোটি ৪৩ লক্ষ দলাপ একানখানা নিমাণে ব্যয় 

হযেছিল ১ ব্]াক্ষগুশো পখবর জানত । কিন্তু কারখানা নেচে যে টাকাই 

মিলুক, তাঁবা ভাই ভাগ ধাটোযারা কনে নিতে বাজ। কারখানাব সঙ্গে 

আম।দেব গাডীটিন অর্থ।ৎ “ছার ক্ষেশটন এ ব্রীযার কর্তক আঁকা নষা গাভীর 

নঝ্সরটা ও পিক্রী ক-ব দেবার কথা ডিল । 

কমিটিব জনৈক ব্যক্তি ম।খ।কে লোড দেখিষে বললেন, “তৈরাপী খরচেব 

চেষেও ঢের কম দাম ণশিজাবেখের নযা কাবখানাটা শো হুমি ম্যাক্স 9য়েলের 

জন্যে কিনে নিতে পাবো এবান্টাব |” বক্তা উইলিন ও মাঝ্স গযেল উভয়ের 

ভেতরকার অবস্থ ট। ভাল কবেই আানতেন। তিনি মাও জানতেন, ষে- 

কোম্পানির শেষাব্-হোন্ডার খণপত্রগ্রশীতা ও অন্থান্য পাওন।দারেব মধ্যে 

এত বেশি বেসাবেষি, সেখানে মাখা বাটিনে দেগ্খ ক্টকর। যাহোক, উইলিস 

কর্পোরেশন নতন ধরণের শাডী বেব করতে পাবেনি বলে আমি কতখানি 

নিরাখ হয়েছিলাম তিনি তা টপলব্ি করতে পেবেছেন বলে মনে হল না। 



১৮৬ ক্রাইসলাবের আত্মকাহিনী 

আমি নিজে নিলাম ডাকে যাইনি; তবে আমার প্রতিনিধি সেখানে 
ছিলেন। ৫০ লাখ ডলারেরও সামান্ত কিছু বেশি ডাক দেবার ক্ষমতা তাকে 
ঘেওয়া হয়েছিল। কিন্ত নিলামকাপীদের মধ্যে যে বাল ডুপাণ্টও! সেবছর 

বসস্ত কালে বিলি ডুপ্াণ্ট বার কয়েক এলিজাবেথের কারখান৷ পরিদর্শন করেন। 

তাকে তখন তিনটে গাড়ী দেখান হয়; এদর ভেতর নতুন ধরণের মোটর- 
গ্লাড়ীও ছিল। কারখানার বিস্তৃত ফাঁক। ময়দানে তিনি একটা গাভীতে ঘুরেও 

বেড়ান। শেষ পধস্ত জেনারেল মোটবস ও মাক্সওযেণের প্রতিনিধিবা ভাক! 

বন্ধ নাক্রা পযন্ত বিলিই সবোচ্চ পিলামবারী বলে গণ্য হন। ডুরাণ্ট ৫৫ 

লাখ ২৫ হাঁজর ডলাব দামে কারখানা নিলামে ডেকে নেন, এতে তিনি 

বেশ লাভবান হলেন। 

জেভার, স্কেলটন, ব্রীয়ার ও তাদ্রেব স১যোগিদের দিয়ে একই ধরণের, কিন্তু 

আয়তনে একটু বভ মোটর গাভীর নকসাপত্র আবাঁগ জগ্ঠ ডূ্াণ্ট বন্দোবস্ত 

করেন। ভূরাণ্ট চাইলেন, গাভীট। আয়তনে বড হবে, আব এব' অশ্বশক্তিও 
বেশী হবে। 

ফ্রিণ্ট নামে পরিচিত এ শাডী তিনি তৈরী ববে বাজারে বের কপলেন, 

গ্াড়ীটা চমৎকার, কিন্তু দাম বেশী। এখানেই যত গোলমাল । এলিজাবেথ 

কারখানায় তিনি আগ একখান! গাভীও তৈয়াখ করেন, নাম ষ্টাস। ফোর্ডের 

সঙ্গে এর প্রতিষোগিত।। বিলি ডুরাণ্ট অন্যান্য বিপদদাপদে বিপন্ন হয়ে পডবার 

পূর্বেই দেশে ১৫ লক্ষ ই্টাব গান্টী চাণু হথে যায়। 

আমার নৈরাশ্ঠই কিন। শেষে শাপে বর হলো! প্রথম গাঁডীটি বিলি 

ভুরাণ্টের ফ্রিপ্ট গাড়ীতে রূপাস্তবিত হলে আমরা পতুন ধরণে দ্বিতীয় গাড়ীর 
ঘবিস্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী হলাম। ক্বেলটন, ত্রীবার ৪ আমার 

সহযোগিতায় জেডাগ এটার নক্স/! আকতে আরম করেছিলেন । যদিও 

'আম্রা যথেষ্টই নৈরাশ্া বোধ করেছিলাম ১ তবে গাড়ীটার বিভিন্ন অংশ 

প্রয়োজন অন্ষাগী আলাদা আলাদা করে নিম্জ।ণ কব। হয়। সত্বেও দুটো! 



ক্রাইসলাবের আত্মকাহিনী ১৮ 

পূর্ণাঙ্গ গাড়ী তৈরী হলো, তবে দাম খাঁড়ল অনেক। রাস্তায় পরীক্ষাও আমরা 

করলাম। সেসময় আমব। উত্তেজনায় অধী। 

একটা পুরাণে। গাডীর জীর্ণ “হুডের” নীচে আমবা নতুন ধরণ্রে হাই- 
কম্প্রেদন ( 521507-00801)15৭51010 ) ইঞ্জিনের সংশয় তাত শক্তিকে গুঞ রেখে- 

ছিলাম। জেডাগ ও তাব সহযষে।গিবা সাধ্যাতীত কাজ করেছেন। ভ্রাফিক 

পুলিশের বাহু উথিত হবার সঙ্গে জঙ্গে একধল গাভী মাঝখানেও এগাড়ীকে 

থামিয়ে ফেলা যায় । আগ উদ্ধত মেঞজজাজেপ শোফা৭ সহ ছুটে! বিপুলায়তন 

গাডীর মাঝখানে এই কুৎ্ণিৎ দশন পুপাণে। গাঁডীটিকে থামান তো একটা 
উপভোগ্য ব্যাপাব। "ইশিলের শবেব সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের যাত্রাপথে 

টাফিক পুণিশকে অতিঞ্ম করে চলে ধেখাম , পক্ষান্তরে আমাদের হঠাৎ 

প্রতিদন্দ্ী অগ্ঠ।ন্ত গাডী ০ত। চপার জন্তে তখন সবেমাত্র প্রস্তত হতো । 

কী-ই না পহজগামিত। আমাধেণ গাঁচীপাছল। অথাং ১৯২৩ আলে যেসব 
মোটবগ।ডী গস্পাদ টলাশ করত, ত10%1 সঙ্গে তুলনা করেই একথা বলা! 

হচ্ছে । আম।দেপ প্য। গ।ডীব নাম ক এাইসলার গাড়ী হবে? কেউ তো! 

এ-গাভীব নাম আগে শো”শনি ॥ বিস্ত এব স্বপ্প আমরা দেখেছি ১ ৫প্রমিকার 

যতোই অগ্ত কোন চিন্তা মনে অমীদেখ স্থান পাষশি। 

শুক্রধৰ দিন শিউইযর্ব থে? অদৃশ্য হাগ মেকানিক গ্রাটের ছোট্ট 
কারখ(ন| বাডীতে যাওযা আনব পক্ষে স্বাভাবিব ব্যাপার হয়ে দাডিয়েছিল । 

তারপণ সঞ্াহন্ষেব ক'দিন আমার প্জি 'নুবর্গ আব আমাপ ধরাশো ওয়া পেত 

না। যাবা আগে শ্বীকে কাছে ডেকে ক্ষমা চেয়ে কৈষ্যি* দিতে আরও 

করলেই সে ব্যঙ্গ ব.ব বলতো, 'হা!। জানিই তো । নিউ জানিতে যাবে, 

আর ববিবাবট| পযন্ত সেখানেই থাকবে ৮ তা বপব সঙ্গে সঙ্গে তাব কগম্বরের 

অদ্ভুত পরিবতন লক্ষ্য কবা যেতো! । “অবশ মবই বুঝি । বেশ তো যাও ন11৮ 
অবশেষে জেডাব, খ্েলটন ও ব্রীষাব ভেট্রয়েটে পুরানো চামাস কারখানাতেই 

নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন , এটাকে আমরা পরিষ্ষারপবিচ্ছপ্ন ও নতুন কৰে 
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ফেললাম । 'ব*সোন্ুখ কোম্পাশি সম্পর্কে শামাদের মনে আর ক্ষোভ নইলো না ; 

কারখানা আব একে কাঁজে লাগাঁবার উপাস্ত নিয়ে আমর! এখন মাখ| ঘামাতে 

স্বর কললাম। মামবা ষে না যান্থিক শিশুকে অর্থাৎ জেডারের ভাইকম্প্রেশন 

ইঞ্জিনকে এতদিন ধবে পোষণ কবে আপহিলাম, নবগঠিত ম্যান্ব ওয়েল পবি- 

চালকমগ্ডলী তাঁর ভার গণ করেছিল । এটা আমাদের শতুন গাডাপ ব্বদপিণ্ড । 

বহু টনরাশ্টেও ইঞজিনয়ারগণ ঠেক্ষে পডেন নি, তাঁবা একে পূর্ণাঙ্গ করতে 
সমানে ক' ব্চর কাঁজ কবেছন। তাই পবিচালকমণগ্ডলী কক অনুমোদিত 

অর্থ উষ্ভিনিয়াপদেব দিতে পাল এবং তাদেন সকলকে কোম্পানিতে নিয়োগ 

করাব অনন্দ আচছে। পুঙবিশাগ পন্চালনার দায়িত্ব এদেব উপর ন্থস্ত 

হলো । শ্বভাবতই হতদিনে আমি এই উদ্যোগ আয়োজনে সবাস্তঃকরণে 

নিজেকে নিযোছিত কাণ্ছিলাম, পাবই স্টথিব হল শিফ্ছিল, ণ্য নষ। গাভী 

আমাদেন আশা ভণস। স্থল, তার নভন নামকলণ ভলে 'কাইসলাব | 

প্রা এই সমপ্য মাম|ণ বন্দ শিক আছেন কাছ থেকে বশ একটা ধাক। 

খেলাম । 

তিশি ধললেন, «“৪যান্টাব, গন মর্ণাপন্ন , এসময় মোটব গাভীর 

ব্যবসাতে আটকে থাক? শামি শ্বাদৌ পছন্দ কণণ্ছি শা। গ্রুডিবেকাণের সঙ্গে 

একটা বন্দোবস্ত কখবাপ মাখা করি |» 

মনে শাম।র ঘেন। পরবে গে ল।। কিন্তু ব্র্যাডি প্রাতৃঘ্য আমাঁ৭ পক । কাজেই 

বাঁক্যব্যম শা করে আমি আমান শেয়র (৭75 দিন) আব আমাধ নিয়োগ 

পম্পকিত চক্তি বাতিল কপে দিতে বাটা হব গেশাম। অপণ্য কর্ত রইলো, 

ন্যবস্থাট। কোম্পানির শন্যান্ত শ্বোন ভোন্ডান্দের মণংপূত হওয়া চাই | ব্ষষট। 

আমাণ কাছে স্পঃ কমে গেলে £ 21৬বেকার ব্রাডিদের কোম্প'নি কিনে নিলে 

স্টডেবেবারের চগাবম্যান ফ্রেডারিক এম ফিস »,ডেবেকাবের প্রেসিডেপ্ট 
'আলবার্ট আঁব এক্ষিনচক সন্মিলিত প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের পর্দে অশিবিক্ত করতে 

চাইবেন। কাজেই একই চারপক্ষেত্রে ক্রাইসলার আঁর এপ্গিনেব স্থান হবে না। 
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আমার পক্ষে স্থখেব বিষয়, ব্যবসায় তস্তাপ্তবের কথাবাতা ফেঁসে গেলো, 

পুরানো চামাঁস কাবখানার উদ্যোগ আয়োজনে আমি আবার মত্ত হলাম। 

তারপর এলে! কু-স*বাদ , এট। ুয়ে। সতর্কতার শংকেত নয়। ১৯২৪ 

সালের জানুগাণী মাসে নিউ ইখর্ক মোটগ্র গাডী প্রদশনী অগষ্ঠানের মান 

কয়েক আগে ছুটে ব্যাস্ক শতকরা ৯২ ডলাবে ম্যাক্স এখেল কোম্পানির ৬০ 

লক্ষ ডলার মুপ্যের ছুণ্ডি বিনতে চেয়ছিগ। এতে আমাদের ৫৫ লক্ষ ২০ 

হাজার দপাব হাতে আসত। হাচ ও আমাণ বিশ্বাম ছিপ, এঢা অবধারিত 
ব্যাপার। কি ব্যাঙ্ক-ব্যবসাগীবা বু গ্র্থপ্রবাশ ও ক্ষম। প্রার্থনা করে 

জানালেন খে বন্দোবস্তটা বাতিল করাই তাপ বুদ্ধিমানে৭ কাজ হবে মনে 

করেছেন । বাঁজেই অবস্থা সঙ্গীন হমে উঠল । 

এব ওপব আব একটা নৈখ।শ্তকর খবব প্পোম। আমেবিকান আটামোবিল 

চেম্বার অফ কমাঁপ মোটবগাভী প্রপ্শনীতে ১৯২৪ সালের মাঝ্সওয়েল গাড়ীর 

মডেল প্রদর্শন কগতে দেবে; কিগ্ড যে-গাযী এখনো! প্রগ্তুত ও বিক্রর হয়নি, 

সে-গাভীব মঙেল বাখাব জন্যে স্থান নিদিষ্ট বরা তাদেব 1নয়ম-বিরোধী। 

সে কী, আমাদেণ গ্রাইসলার গ|তীন মডেল লোক লমক্ষে গ্রদর্শন নিষিদ্ধ! 

আমাদেব শতুন ধবণের গাড়ী এবঢা চাঞ্চল্য এষ্টি করবে বলে আমর। খুবই 

ভরসা কবেছিশাম। নতুন গাভী গঠনসৌষ্টব, ভ্রতগাঁমিতা ও চলাচলে 
মহ্যনভাঁহেতু জনচিন্তে যে সাড়। জাগাব ৬ গাবন। ছিল, ত।'তে ব্যাঞ্ব্যবসায়ীরা 

খণ দেয়৷ সম্পকে পুবের মনোভাব পরিবতণ কগ্তে পারে বলে আমাদের আশা! 

হয়েছিল। 

ইতিপুবেই আমদের টাঁক। ধান করার ক্ষমত] প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল 

কারণ ব্যাপক হরে উৎপাদনেব জগ্ একট] কারখানায় নতুন করে যন্ত্রপাতি 

স্থাপন কর! সহজ কাজ নয়, আর বেশ কিছু কাল পূর্ব-গ্রত্তাতি না থাকলে কাজ 

কুসম্পরন হওয়াও কঠিন। তৈরী না হলে তো ক্রাইসলার মোৌটরগাডী বিক্রয় 
করা যাবে না। তাছাড়া ব্যাঙ্ব-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টীকা ধার নিলে 
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্মামাদের অর্থবল বাঢান না গেলে আমর! গাভী তৈয়ারের ব্যবস্থা করবার 
'্মাশীও করতে পারি না। মনে হলো, আরম্তের পূর্বেই আমর! প্রায় 
ধ্বংসোন্ুখ। 

প্রতিষ্ঠীনের কার্ধনির্বাহকাঁবী সমুদয় ব্যক্তিই উপস্থিত। হাচি আমার দিকে 

ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। 'মাঁমাদের স্থনাম বুদ্ধিব জন্তে হাচের 

প্রচেষ্টার বিরাম ছিল ন।$ কিন্ু এব ফলে আমাদের মর্ধাদী কতখ।নি নষ্ট হবে. 

বিনা আলোচন'তেই আমরা 'ত বঝতে পারলাম। এটা ডিনামাইট 

বিক্ষোরণের মতে মামাদের হুনামে আঘাত ভানবে বলে আমবা মনে করলাম । 

আমাদেব জুটের বিভিন্ন কঙ্গে ছুঃস*বাদ ক্রুত ছডিয়ে পডল ; ফ্রেড জেডার ও 

তার সহযোগিছিয় ত্রীয়াণ ও ক্েলটনেব সঙ্গে দেখা হযে যেতে পারে বলে আমার 

ভয় হলো। চাদে মনে কিবপ আঘাত লাগনে, আমি তা” জানতাম ; কারণ 

এব্যাপারে অমার অন্ভূতিব ভীব্রতা৭ কম ছিল না। নির্সাণের পার নতুন 

মোটরগাডী প্রদর্শনীতে দেখবার ব্যবস্থা হলে মনে আনন্দে শিহরণ দাগে, 
এন অধিকাংশই বুভ্তিগত গর্বপ্রস্থত। কাব্ণ মিত্র ও প্রতিঘবন্ী চারপাশে 

ভিড করে “্ষ্টি” কৌশল প্রত্যক্ষ কবতে, এই ইঞ্জিনিযাঁব ত্রয়ই নিজেদের 

অলৌকিক প্রতিভান্নে আমাদের সুদর্শন মোটরগাঁডীকে প্রচণ্ড শক্তি, 

সৌষ্ঠটব ও স্থষমার অধিকারী করেছিলেন। জনসমক্ষে দেখাবার ব্যবস্থা করতে 
না পারলে তীর খুবই নিরাশ হবেন , আমার দশাও হবে একই বকম। তবে 
বাণিজ্যিক ক্ষতির চেয়েও একভাবে আমাদের ক্ষতি হবে ত্বক্্মতর | 

হঠাৎ আমি উচ্চস্বরে জোকে ডাকতে শক কবলাম। তিনি হলেন 
জে, ই, ফিল্ডস, বতমানে তিনি ক্রাইসলার কর্পোরেশনেব সহ-সভাপতি, 
আর কাধপরিচালনা ব্যবস্থায় গুকত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী। সে সময় তিনি 
আমাদের বিক্রম বিভাগের ম্যানেজার; সুপুরুষ তিনি, আর সুযোগ্য 

বিক্রম্বকারীও বটেন। উত্তর ড্যাকোটায় ফারগোতে তিনি প্রথম যন্ত্রপাতি 

ব্ক্রয় আরম্ভ করেন; সেখান হতে তিনি ন্যাশানাল ক্যাশ রেজিষ্টার 
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কোম্পানিতে যান। যখন হিউ চামাস ১৯০৯ সালে চামার্স কোম্পানী 

সংগঠনকল্পে দেখানকার বড চাকরি ছেডে দিলেন, তখন জে! ফিল্ড ছিলেন 
তার সাহাধ্যকাগীদের অন্ততম । এর পর জো ভাপমোঁবাইলেব বিক্রম বিভাগের 

পরিচালক হন। কিন্তু আমি মাক্সওয়েল-চামাসের ভার গ্রহণ করার পর তিনি 

আবার ফিরে এলেন । যাহোক ষে সমগ্তায় আমি পড়েছিলাম, তা” থেকে 

উদ্ধারের জন্তে এবার আমাব জোর প্রঝোজন ; কাপণ তিনি এমন একজন 

লে,.ক যিনি কখনো কোনও প্রশ্নেব উত্তবে “না” শুনতে শেখেন নি। 

গ্রযাণ্ড সেন্ট্শীল প্যালেসটি নিউ ইয়র্ক অটোমোবিল প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের 
স্থান । এখানে জনসাধারণ নয়। বছবের গাঁডীর মডেল দেখবার জন্তে প্রবেশপঞ্জ 
কিনে খাঁক, কিন্ত মোটরগাডী শিলে নিযুক্ত মঙ্গারথীরা নিকটবর্তী আর 
একটা 'শ্রেটেলে ভিউ জমিয়ে থাকেন । সে-নছুর তাদের মিলনক্ষেত্র “হোটেল 

কমেতোর? । 

“জো, তুমি তো বছ হোটেলের কক্ষই ভাঙা করেছ। এবাব তোম্বাকে 
কাম(ভোৰ হোঁটেলেখ লবীটি ভাডা কবতে হবে। আমরা পেখানেই আমাদের 

নয়া গাড়ীটি সবাইকে দেখাতে চাই । 

জে কিন্ডন কোন প্রশ্ন করলেন না, তিনি শ্বপু অধূশ্ঠ হয়ে গেলেন। যখন 

ফিরে এলেন তখন তাঁর হাতে হে এলে? নামাঞ্ষিত এক তা” কাগজ; ও"তে 

কি যেন লেখ।। তিনি বললেন, “কতা! মশায়, আমরা লবীটি ভাড়া নিয়েছি ।৮ 

প্রদর্শনীতে আমাদের গাী ছিল না পত্যি, কিন্ত আমরা সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবল।ম। সকাল খেকে গভীর রাত পর্যন্ত আমাদের গাডী দেখবার 

জন্য সে কী ভীড! ঘটনাবহুল সেই প্রথম দিনটি শেষ হবার আগেই আমরা 
জানতে পারলাম, গ্র্যাণ্ড সেট্বাল প্যালেসে অন্থষ্ঠিহ প্রদর্শশীব চেয়েও 
আমাদের গটীর মদেল বেশী লোককে আকধ" করেছে । সব ক'জন পুরানো 

ব্যবসায়ী বন্ধুই লবীতে আমাদেন সঙ্গে কথাবার্তা কইতে, শুভ-কামন! জানাতে 

ও হ্ৃগ্যতা প্রকাশ করতে এলেন। 
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“ঘণ্টায় সত মাইপ ? বলো কি? আচ্ছা ওয়াণ্ট, সমতল ভূমিতেই তো 

অত্বর মাইল ? যাঁরা আমদের নয়া গাডীৰ ভেতর বাইরে দেখছিলেন, 

তাদের জণকফেবেপ মাথায পাবা বুদ্ধি খেলছিল। কখনো বা দেখতাম, 

কোন প্রতিছন্থী মোটর-নিমাত। অতিকোমণ বঙ্বাচ্ছাদিত আসনের ওপর 

আঙুল বলিষে যাচ্ছেন ১ ৩খ*ই খুবতাম তিনি মনে মনে ভেতকার 

আমবাবপঠের প্রতিগজ ঢকনিৰ ধাম অন্তত ৬ ডলাব বরে হিসাব 

ধরছেন। তাঁগা জানতেন, এ-গাঁতী একট| বিস্ময় | কিন্তু তারা এব খুচবোবিত্রী 

দ্বাম জাদতেই পবচোষ বেশি উদ্জ্ীব। মোটবগ।ভী শিশীতাপা 'হাইকম্জ্রেখন 

ইঞ্জিনের তাদ্িষ কখল্ন ১ বিজ্ঞ আমা7দখ শাড়ী ঝজীবে 1 ছাডা পধ্যস্ত তারা 

এটাকে মোঢব দৌডের প্রতিযোগী চালবদের ধিলাস-ব্যসন্ বলে গণ্য কগতেন। 

তাণা আবও ভবণ্নে, শুধু দু ৬বিয়।তিই এটাকে ভনজাতাণণের শিবট 

বিক্রয়েখ ব্যবহ্থ। করা যাবে। এসেও তাদের গা “এব সঙ্গে গুতিযোগিতাঁথ জগ্তেই 

এটাকে এমনশাবে উপস্থিত ক] হয়েছে । আইসলা? সিক্চেব ধাম জানতে 

তাধেণ মাতাঁধিক ব্যগ্রতার আসল কারণহ এই | কিন্তু আমপা গাভী ধাম 

কাউকে জানাপাম না। শেষে আমাদের € তীক্ষ। সফল লো, আমাঁপ পরিচিত 

স্বেশ ও হচ্পুষ্ঠ একজন ব্যাহ ব্যবসাসা আঁমাণ সঙ্গে দেখা কপতে এলেন। 

“ওয়াপ্টাব, তোমাপ নন গার তে। বেশ প্রশংস। ভচ্ছে।” 
“তোম।খ পছন্দ হয়েছে ?” 

“হ্যা, হ্জেছে তো। তবে হইলে বশিয়াদ বিছুট। ছোট |” 

“আমাদে তে তেমন মনে হয় না, তুনি জান, গ।ডী পার্ক কববার 

ব্যাপারে এটা খুবই সুবিধাজনক ব্যবস্থা, আর সাকুণ্যে এর আয়তন ১৬৯ 

ইঞ্চি। তা্ছাডা, এগাঁডীর স্প্রিংও উন্নত ধবণের।” 
আঁমাব মনের ব্যাগ্রভাব গোপন রাখার উদ্দেস্তে আমি প্রাণপণ চেষ্টা 

করছিলাম। তবু আঁমাদেব যে বস্তটির প্রয়োজন এত বেশি, তা” দেবার ক্ষমতা 

এ ব্যাঙ্ক -ব্যবসায়ীর ছিল। 
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“কমোডোরের? লবীতে যে আলাপআলোচনা আমরা করছিলাম, গাঁড়ী- 

প্রদর্শনীর তা” একট1 অঙ্গ। অবশিষ্ট ব্যাপারে আমরা নিজেদের চিস্তামুক্ত 

বলে ভাণ করছিলাম। আমার কোনই দুশ্চিস্ত। নেই, আমাকে দেখে সকলেরই 
এমন ধারণা হবে। কিন্ত ব্যাস্ক-ব্যবসায়ী গল। সাফ করে বললেন, “আমরা 

ম্যাক্মওয়েলেব ৫০ লক্ষ ডলাঁব মুল্যের খণপত্র ক্রয়ে রাজি ।” 

“কী দামে?” 

“একশ'তে সম্তর ভলার ভাবে ।” 

এ-প্রস্তাবে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। তারপরই আমার বাগ 

হলো। শ'তে মোটে সত্তর ডলার? এর অর্থ হলো, শ্রিজেকে ৫০ লক্ষ 

ডলারে বাধা বেখে ম্যাক্সওয়েল পাবে মাত্র ৩৫ লক্ষ ডলার । আমাগ মনের ভাব 

আচ করতে পেরে মিনিট কয়েকের মধ্যেই তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। 

অবশ্য তিনি ছাঁড। অন্যন্য ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীও লবীতে আনাগোনা করছিলেন; 

তাদ্দের মধ্যে কয়েকজন আমার সঙ্গে আল।প করলেন। 

এড টিঙ্কার চেজ শিকিউরিটিজ কর্পোরেশনের সভাপতি + এর পব তার সঙ্গে 

আমার কথ। হলো । মনে হলো এখাঁনে কাজ হাসিল হবে। আমরা নয়া গাড়ীর 

দর্জ] বন্ধ করে ভেতরে বসলাম € দর কবাবধষি করতে লাগলাম ; জলপান্রের 

মধ্যে আবদ্ধ মাঁছের মতো আমবা অনেকের সোত্সক দৃষ্টির লক্ষ্য হলাম। 
টিঙ্কারকে বলল।ম,-“শতকরা ৯৬ ডলা" আমাকে দিতে হবে।” 

“কিন্তু ওয়ান্ট; ক'মাঁস আগে তুমি খুশি হয়েই শতকরা ৯২ ডলারে রাজি 
হয়েছিলে ।৮ 

“এড, দেখছই তো, গাড়ীটা সাধারণের মনে কী অসাধারণ আগ্রহ স্যষ্টি 
করেছে। গাঁড়ীটার নান। সুবিধে, যা ৫ হাজার ডলার দামের গাড়ীতেও 
পাবার সাধ্যি নেই ।” 

“ওয়াট, বেশ তো, গাড়ী বিক্রী হবে ধরেই নিলাম । যাক, ৯৪ ডলারেই 

রাজি হয়ে যাও) আর যদি বোনাস পাওয়। যায়-_» 
১৩ 
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«এড, ৯৬ ডল।রই মেনে নাও, আর কোন বোনাস নয়” 

“মশায়, এখখুনি এই গাভী থেকে আমাকে বের না করে দিলে আমি চেঁচাব 

কিন্তু ।৮ বিপন্ন মহিলার কর্কশ কৃত্রিম কগম্বরেব অন্তরকরণে এড আমাকে 

ব্যঙ্গ কগলেন। 
“না, ছ্যানব্বই |% 

“চুরানব্বুইট , আমি এখনই সহবে চলে যাচ্ছি ।” 
এড টিস্কার চলে গেলেন, কিন্ত হঠাৎ আমি ভষ পেয়ে গেলাম । যদি 

ভার মতের পবিবন্তন হে যা? চেজ পিকিউবিটিজের কোন কোন 

সহযোগীর যদি ঠিন্ন মত হয়? আব শতকবা! ৯৪ ডলার দেবার প্রস্তাব যদি 

ফেঁসেই যাষ? অবস্থাটা খুবই সঙ্গীন। আমি জানতাম, সঙ্গে সঙ্গেই 

এ ব্যাঁপারেব ফবসালা কব! প্রযোক্গন। আমাদের যুবক কোবাধ্যক্ষের খোঁজ 

কর্লাম। 

“হ্চ, এ প্রস্তাবের এবটা হেস্তনেত্ত করতেই হবে।৮ 

ওয়াল হ্রীটের যে অংশে চেজ ব্যাঙ্ক অবস্থিত, আমি ও হাঁচ তাব বিপরীত 

দিকের ফুটপাতে দীড়ালাম । 

“এখানে আমি অপেক্ষা করছি, তুমি ব্যাঙ্কে যাঁও, হাচ।” 

তিনি বাগু। পেরিয়ে অনৃশ্ঠ হয়ে গেলেন। আমি পথের পাশে অপেক্ষা 

করতে লাগলাম । 

জান্ুয়রীব ঝডে! দিন, কিন্ধ প্রতীক্ষা কালে আমি শীতে কাপিনি ; তবে 

অনেকক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হযেছিলো। 

পরে জানলাম, হাঁচ পৌছাবাঁব সময় এঙ তাঁ”র ডেস্কে ছিলেন না। তিনি 

বাইবে গিয়েছিলেন । কোথায় গিয়েছিলেন? দোতলার ক্ষৌর্শালায় । 

এড ছোট্ট একটা ক্ষৌবশালাঁর চেয়ারে কাৎ হয়ে বসে ছিলেন ? মুখমণ্ডল 
সাবানের ফেনায় ভত্তি। মাত্র একজনের ব্যক্তিগত এই দোকান। হাচ 

তাঁকে খুজে খুজে বের করলেন। 
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হাঁচ বললেন, “তোমার কথামত শতকপা ৯৪ ডলাবেই আমরা রাজি ।” 
একথা শুনামাত্র মিঃ টিঙ্কাব সোজা হয়ে ব্সলেন। হাচ আরও বললেন, “অর্থাৎ 

ধদি আজকের ভেতবই এ ব্যাপার চুকিয়ে ফেল! হয়। আমাদের খুব জরুরী 

কাক্দ রয়েছে, তাই এখখুনি তুমি হ্যা, বাঁ না বলে দাও। মিঃ ক্রাইসলার 
বলে পাগিয়েছে-_হয় এখুনি, নয কখনো ন11” 

সাবানের ফেনা মুছে ফেললেন টিঙ্কার, আর গায়ে কোট চাপিয়ে সঙ্গে 

দঙ্গে ভাচিনসনকে নিয়ে অফিসে ফিরে গেলেন । 

“তিনটার মধ্যেই মা”কিছু কাজ শেষ কবতে হবে 1৮- হাচ বললেন। 

“বেশ, তাই হবে। আমলা কাজটা কববো বলে আশা বাখি ৮--যিঃ 

টঙ্কার তাকে আশ্বাস দিলেন। 

“কিন্তু তিনটাঁর ভেতরেই মিঃ ক্রাইসলান জানতে চান 1৮ 

হাচ আমাব কাছে ফিবে এলেন ; তাৰ চোখ জলঙ্গল কবছিল। তার কাছে 

ধব্ব শুনেই আমরা বাছীকাছি ধিগাব দোকানে টেলিফোন করতে গেলাম । 

আমি আমাদের আইনজাবী লাফিন, ব্যাথবোন আগু পেরির আলবার্ট 

দ্যাথবোনের সঙ্গে কথা কইতে চাইলাম। কিন্তু তার বদলে পেলাম তার 

মুীদার নিকোলাস কেলীকে । “দখলাম কেলীর সঙ্গেই আমি আলোচনায় 

সাত ভয়ে পড়েছি। 

«কেলী, আঁজ বিকেল পাঁচটার মধে/ই তোমাকে বন্ধকীপত্রে সই করিয়ে 

শিল্ত হবে ।৮ 

“মিঃ ক্রাইনল|র, এখন যে প্রা তিনটে |» 

“আমার তা'তে যায় আসে না। কোন ণকা'মই স্থযোগ হাত ছাড়া কর! 

ঘাষ ণা। এর ওপবই সবকিছু নির্ভর করছে” 

“বেশ। এখখুনি কাজ আরম্ভ কবাছি, কিন্তু চুকিপত্র রচনায় সময় 
লাগবে।” 

“এখুনি লেগে যাও ।» 
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চেজ ব্যাঙ্কের আইনজীবি রাসমে।র, বিসবী আ্যা স্টার্ণ প্রতিঠানের 

লোকজন নিয়ে হাচিনসন ও কেলী সার! সন্ধ্যা কাজ করলেন। গভীর রাতে 

এলডন বিসবী সগ্য সরকারী ভোজসভ1 হতে এসে কাজ শুরু করলেন; সাদা 

গলাবন্ধ ও সাদ] ওয়েস্টকে।টে তিনি স্থুমজ্জিত। সকালে ছার সময়ও তারা 

কাজ করছিলেন ; আমরা সকলেই যে দয় দেখলাম । 

এর খাঁনিক পরই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। তখনো! ম্যাক্সওয়েল কোম্পানি 
বলে অভিহিত আমার মানসপুত্র ত্র।ইসলার কর্পোরেশন বিপদৌভীর্ণ হলে।। 

আমরা প্রয়োজনীষ অর্থ পেলাম, গাী চালু করল।ম আর আমাদের প্রতিষ্ঠান 

জীবন্ত হয়ে উঠল। 

নয়া গাড়ীর দাম জানবাঁর জন্যে সার! সপ্পু(হ জো! ফিল্ড আমাকে জালাতন 

করলেন। তিনি উৎসাহী, তবে বাশুববাদাও। 

“তুমি তো? জান, সেই ক্ষুদে “ইল বেসটিই” ভাল পয়ন্ধ| আনবে বলে 

আশা করা যায়” ছুইল বেসটি ১১২২ ইঞ্চি। 

“জো, এট লাভের ব্যাপ।র হবে। বেশ লম্বা এট|; তবে দীঘতর গাড়ীর 

তুলনায় এটাকে রাপ্ডাগ পাশে দাড় কঝান সোজা । তে।মাণ ব্যবসায়ীদের 
একথাট। বনতে হবে।”? 

“আমি তো! এখখুনি গাড়ীর অর্ডার নিতে পারি। কিন্তু দামট। জানলে 

তো! হয়, আর দামট] যদি অল্প হয়, তা হ'লে তে? অডার লিখতে লিখতেই 

আমার হাত ব্যথ। হয়ে যাবে।”? 

একটা কার্ডে লিখে আমি জো”কে দিলাম । আমি চলে যেতে ষেতে 

দেখলাম, তার বড কাঁলে। ভর যেন তাঁর পাক চুলের দিকে উঠে যাচ্ছে । যে দাম 
স্থির আমি করেছিলাম, তা+ বুইকের সমান সমান অর্থাৎ ১৫৯৫ ডলার । 

পরবতী ঘটনাবলীতে প্রমাণিত হয়েছে, এ দাম খুব বেশি নয়। কারণ, 

পরের ক'মাসে পুরানো চামার্স কারখানায় যতটা দ্রুতগতিতে গাড়ী তৈরী হতে 
লাগল, ততটা ত্রুতই জো”র সাঙ্গোপাঙ্গরা সেগুলি বেচে দিতে পারল ॥ কিন্ত 
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ভবিষ্তৎ গুণ ও সৌষ্টবেব দিক দিয়ে এ-গাডী যাতে উত্রুষ্টতর হয়, তার জন্ত 

মামি দৃপ্রতিজ্ঞ হলাম। 

১৯২৫ সালের কথা । দ্মাধার মোঁটরগাডী প্রদর্শনী । কিন্ত এবার 

ক্রাইসলার সিক্সে জন্ত স্থানাভাব হলো না। এক বছরেই আমবা ৩২ হাজার 
গাড়ী বেচলাম ১ এছাঁড ম্যাক্সওষেল ফোর বেচেও যথেষ্ট লাভ তলো। এ 

বছন্ধু আমর। ৫০ লক্ষ ঘলার খণ কবে কাজ আনন্ত কবলেও আমাদের সমস্ত 

খ্চপত্র বাদে ৪১ লক্ষ ১৫ ভাজান ডল।র শীট লাভ হলো। আমাদের 

কর্পোবেশন সম্প্রসাবণ কবান এটাই উপযুক্ত দমন । কাজেই ১৯২৫ সালে 

ম্য'ক্সওষেল কপোবেশন ঞ্লাইমলাব কর্পোবেশনে বপান্তরিত হলো। যতটা 

মনে পডে ঠিক এসমযেই আমার জ্নকযেক ল্যাঙ্ক-ব্যবসাষী বন্ধুর সঙ্গে বেশ 

মদাব আলোচন। হয়েছিল । 

দেব কেউ কেউ প্রদন্ত ঝণর পবিবতে পুনর্গঠিত কর্পোবেশনের শেয়ার 
(নয়েছিলন। কিন্ত ণশয'ন্র দান চডে যখন সাবেক দামে এসে ঠেকল, তখন 

উ্(বা আম।ব উপতপাণ অন্থবোধ সন্ধে « সন শেষার বেচ দিতে চ'ইলেন । 

প্রতিবাদ করে বললাম, “শোন তবে, একেবারে শূন্য ভাতে একপোোরেশনের 

ধাজ আঁবস্ত ভযেছিল। যখন লাভের আশা কখ| শাঁচ্ছে, তখনই এসব শেয়ার 

(বক্রী কবে দেএ্য। কি বোকামি *ন?” 

“ঠিক এভাবে আমবা প্যবস। করি না । আমর! খণ দিয়েছিলাম, সে টাকাও 
প্বতে বসেছিল । আম্র1 বিপদে পাডছিলাম ; এখন বিপদ কেটেছে ।” 

তাঁধ। কথা ও কাজে এক | যেসব শেযার তার! বিক্রী কপলেন, আঙি 

দন কিনে নিলাম। প্রচুর শেয়াৰব আমি কিনলাম, তাও শতকনা৷ ১৫ ও ১৬ 
অধিহাঁবে। পরবে এগুলো ভাগ বিভাগ করা পরে আমাৰ অংশের প্রতি 

থানা শেধাব বাবদ ৪খান1 শেষাৰ পেলাম । 

এসময় কে, টি, কেলাবকে গ্রাইসল'র কর্পোরেশনে আনা হলে।। আঙি 

জেনারেল মোটরন ও বুঈক ছেড়ে আসব।র সময় তিনি আমার সঙ্গে চলে 
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আস্তে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমি বলেছিলাম) “এখ।নেই থাক ঃ তোমাকে 

ঘথেষ্ট বেতন দেওয়! যেতে পারে, এমন কাঁজ জোগাড হলেই তোমাকে খবর 

দেওয়| হবে।” কে, টি, এর পবৰ শেভ্রলের উৎপাদন বিভাগের ভাবপ্রাপ্ৰ 

সহসভাপতি ও সবশেষে জেনারেল মোটরস-এর কানাডীষ বিভাগের জেনাক্লে 

ম্যানেজার হয়েছিলেন । 

১৯২৬ সালেপ শীতকালে তিনি কানাভায় ছিলেন, তখন আমি তাকে 

শিকাগো মোটরগাড়ী গ্রদর্শশীতে আমাব সঙ্গে দেখা করতে খবব দ্লাম। 

আমি আমাদের প্রদশনীপ পাশে দাডিয়ে আছি, এমনি সময় তিনি 

এলেন। তখন আমাদের কথাবাত| বেউ শুনলে মনে করতে। যে এটা মামুলি 

আলাপ ছাভডা৷ কিছুই নয় | কিন্তু পুণমিলনের এ আনন্দ বড় তীব্র ও মধুবঃ 

কারণ আমরা উভযেই একই প্রক্ৃতিণ | 

আমি বণলাম, “অ|গে তোমাবে দেবা মতো! কাজ আমাব কিছুই 
ছিল না; কিন্তু এখন বাজেগ মতে। কাজ দেওয়া যেতে পাবে ।” কত বেতন 

আমি দিতে পারব, তার পরিমাণ উল্লেখ বরে তাকে শ্ুপ।লাম, “ তুমি আমা, 

সঙ্গে কাজ করতে গাঁজী তো? 

তিনি বললেন, “নিশ্চয় ।” আমি তাবে ফ্রাইসলাৰ কপোরে*নেব জেনাপ্েল 

ম্যান্জোর নিযুক্ত কণলাঁম। আমাদের তখন যা" সবচেয়ে বেশি প্রগোজন, 

সেই উৎপাদন ব্যাপারে অদ্চুতকথ। পুক্ষ তিনি । 

১৯২৬ সালে চাবটে এশইসলাঁগ্েব মডেল ছিপ ষখাঃ 4০১ ৬০৯ 

£৭০১ (সাবেক ভ্রাইসলাবের উন্নত ধবণ) ও ইম্পিরিয়াল ৮০"। 

পরের বছর মোটর উৎপাদন শিল্পে আমব। পঞ্চম স্থানের অধিবাপা 

হলাম, ১ লক্ষ ৯২ হাঙ্গর গাঁডী আমর। সেবছরে বিক্রী করেছিলাম। সেটা 
১৯২৭ সাল এখন থেকে দশ বছর আগেবার বথ।, সেধিন দিকচক্রবাঁণ 

যেঘশুত্য ছিল বলে অনেকে মণে কবতে পারেন 
ত্বীকার কোরবই, অমাণ সখ তখন ধবে না। এক বিশট কর্পোরেশনের 
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শাখাপ্রশাখা সমগ্র পৃথিবীময় ব্যাপ্ত । এসত্বেও, প্রতিমাসে প্রতিযোগিতা 

তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছিল। 

মোটর শিল্পের পগ্রাঁরভিক শিক্ষা! এই £ “আমেরিকার সকল পরিবারই যাতে 
একখানা করে মোটর গাভী কিনতে পাপে, এমন ভাবে উত্পাদনের ব্যবস্থা 

করতে হবে।” কখনো কখনো কোন কোন উৎপ।দক এশিক্ষ। ভূলে যান বলে 

মনে হয়। আমরা কিন্তু এটা আদৌ ভুলিনি । বাইরের উৎপাঁদকের কাছ 

থেকে আগে কিনতাঁম, মোটপের এমন কোন অ*শ নিষাণের জন্য আমাদের 

কর্পোরেশনের কর্মসম্প্রসারণ যখনই ঘটেছে, তখনই আমর! মূল্য হ্রাসে সক্ষম 
হয়েছি। মোটর শিল্পেণ ভীবৃদি তযেছে । এর উত্পাদন প্রঞ্িম্ায় যেসব 

অপচয় আগে হোত, ক্রমশ তা" নিবারিত হচ্ছে। চামাসেব কাছ থেকে আর 

একটা কান্খানাও আমরা কিনেছিলাম , এটা।ব নাম কাচেভাল। এখানে 

আমরা গাঁভীন কাঠামে। তৈরী কদছিলাম। কিগ্ড তখনো বাইরের 

কাবখানা থেকে বহু অংশ মামাদেব কিনত হচ্ছিল। য্তবার “ডজের? সঙ্গে 

প্রতিযোগিতার জন্তে আমল আমাদব “ণাইসনাব ৫০? কে উন্নততর করতে 

সচেষ্ট হয়েছি, ততবারই আমব। এ বিষব উপশান্ধি বগেছি। 

আমাদেব কোন লৌত ঢালাই কাঁধখান। চিল ন।, এজন্যে ৮ালাই-লোহার 

সমুদয় অংশই আঁম|দেখ কিনতে হতো। জের বিবাট ঢালাই কারথান! 

ছিল। বিভিন্ন অ'শ। জোড। দেনাণ জন্যে মামরা প্রচুন ঢাকা খবচ করতাম ॥ 

কারণ আমাদেব তে বামারশালা ছিল ন।। পক্মীস্তরে ডজেব” খুব বড 

কামারশালাও ছিল । হবেক রকমের কারখানা ডিজের, এহেহ এন উৎপাদন 

খরচ কম ; পক্ষাস্তবে আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছিল । সর্বোপরি 

একমাত্র বিরাট কারখাখা থাকলেই উৎপাদন খবচ নিয়ন্ত্রণ বর| সম্ভব। এছাড়া 

মেটির গাভীর বাজারে প্রাধান্য লাঁ৬ ঢহ ব্যাপাব। এইদ্িক হতে ফোর্ডের 

একমাত্র প্রতিযোগী শেএলে। 

যথেষ্ট হিমাবনিকাশ আমরা কবেছিলাম ১ তাতে জেনেছিলাম, উৎপাঁদন 
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ক্ষমতার পুর্ণ সদ্যবার করতে ৪ প্রতিভাব পুর্ণবিকাঁশ করতে হলে আমাদের 
নতুন কাবখান। “রকাগ , আর এগুলে! গডে তুলতে হোলে আহ্ুমাণিক সাডে 
সাত কোটি ডল।ব খরচ পড়বে । কোথায় আর কি করে সে টাকা জোগীাড 

হবে? যতবার এবিষয়ে চিন্তা কবেছি ততবার আমবা ডজ ব্রাদদাপের 

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কারখানার স্বপ্পে বিভোর হয়েছি । ডজ ভ্রাতাবা পবলোকগত , 

কিন্তু মোটরযাঁন শিল্পে তারা স্থনাম বেখে গেছেন । তাদেব মণ্চো উৎপাদকের 

প্রতি আমাব শ্রদ্ধা অশীম। প্রথমে তাপা ভেনী ফোডের জন্তে গাড়ীর 

বিভিন্ন অংশ তৈনী করতেন; যুবোপের যুদ্ধাবস্তের সময তাঁর! ডজ গাড়ী 
তৈবী শুর করেন। কিন্তু এদত্বেও তা দেব দৃষ্টি ফোর্ডেপ্ উপব শিবদ্ধ ছিল, 
আর ফোডঙ ও তা? প্রতি সহাচ্ভন্তিশীল ছিল। ডজ ব্রাদার্সেব তৈবী গাড়ী 

বেশ মজবুত , এতে চডে চডাই উত্বাই পেরিয়ে গেলেও গাডীব কিছু হবে 
না। ডজ শ্রাতাদের ভীবদ্ঘশাষ একট ভঙ্গ গাডীর দাম প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই 
ফোর্ডের চেয়ে একশ” ডলার বেশি পডত। যাবা অন্য গাঁ ীর চৌঁয়ে এগাভীকে 

প্রশংসা করতেন, তারা মৌঁটপ গাড়ীন বাঁজাবে বেশ ভাল খদ্দেব। কিন্তু 

উইলিস ওভ|বল্যাণ্ডের ভা নেবার জন্তে ঘেপগুব ব্যান্ব ব্যবসাধীদের দ্বারা 

আমি অন্তকদ্ধ হয়েছিলাম, সেবছরই দশ এগার মাসের তফাতে জন ও 
হোরেস ডজ বিগতান্ন হন। এব চার বছর পব তাঁদের বিধবার! এই 

কাবখানা নিউইয়র্কের ব্যাঙ্ব-বাবসাঁধী ডিলন, বরীড আযাণ্ড কোম্পানির 

কাছে বেচে দিতে পীভী হন এব* শ্বাবেস ডিলন ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারে 

সেটা কিনে নেন। 

এ ঘটনা কিছুকাল পবই ক্লাবেন্সের সঙ্গে আমার পরিচয় | 

একদ্রিন তিনি আমাণ অধিসে এসে উপস্থিত ; আমি কোন লেনদেনে 

রাজী আছি কিনা, তিনি জানতে চাইলেন । 

“ক্লীপেন্স। তোমার কাঁবখানাব প্রত্যাশী আমি নই। এ নিয়ে 

করব কী ?” 
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দক্ষ সেলসম্যান ক্লাবেন্দ। ভিনিও ছেডে দেবার পাত্র নন। কারখানাটানর 

প্রয়োজন অবশ্যই আমাদের ছিল, আর আমি তাকে বেশি ধাগ্পা দিতে 

পেরেছিলাম বলেও মনে হয় না। ছু*ঘণ্টার জন্য আমি তাঁকে বক্তব্য বলার 

সুযোগ ধিলাম। কারখানাঁব হালচাল আ'মবা আগেই দ্ানতাম , মনে হয়, 
ক্লারেন্সের চেয়েও বেণি জাণতাম। ডজ ব্রাদার্সের নিকট হতে উত্তরাধিকাব 

সুত্রে প্রাপ্ত চানু বিকষ প্রতিষ্ঠানের আলে(চনা কৰে তিনি আমার ঈর্যার উদ্দেক 
করতে চাইলেন, আণম তাব কখাবাতা বেশ মনোঘোগ দিয়েই শুনলাম । 

কোম্পানি সব সমযই তাদের প্রতিষ্ঠানকে মোটির-শিল্পের সবচেয়ে সুদক্ষ বিক্রয় 

পংস্থা বলে গর্ব গ্রকাশ কবত। ষাহোক, ক্লাঁবন্সকে আমার আগ্রহ আদৌ 
জানতে দিইনি : শেষে তিনি যাবার জন্য উঠে দাডালেন। 

“ওয়াপ্টাব, আমার সন্'ষাগীদেব সঙ্গে এবিষষ আলাপ কবতে সহবরে ফিরে 

বাচ্ছি।” 

“বেশ কথা, ব্লীঃপন্স। যখন খুপী আবার এস।” 

তিন ০11 ত্নেণ মন্ধাই তিনি কি”ব এসে আরও নতুন বিষষে আলোকপাত 

করতে চাইলেন। এবাপ দকিগ্ত আমি গন্থীণভাবে ৪ সশক্ষেপে কথা সারলাষ। 

“এ টাকাটা খুনই বেশি । আম।দেব এব্যাপারে আদৌ আগ্রহ নেই। 

অবগত, লাঙের কাবাব শুলো শিক 1 কিন্ত তা'তে। নব। কাজেই আলাপ 

আলোচনায় যয়দা কী ?, 
“শোন €যাণ্ট, বাস্ঠবকে উপেক্স। কর না। এ ছাড। ক্রাইসলার 

কর্পেরেশনকে কী করে হেনবী ফোর্ড ব জেনারেল মোটউরস-এর প্রথষ 

অশরেণীব প্রতিযোগী ৭লে তুপবে ?” 

“ক্লানেন্ন, আমদে 1 ব্যবশা তো! চমতকার চলছে । কাইসলার কর্পোরেশনের 

বেকর্ডেব সঙ্গে ভুলণা চলতে পারে এমন হোন কোম্পানি আমাকে দেখাতে 

পাৰ? বছ্ছা বছর আম্দেন অবস্থ। আরও ভাল হচ্ছে।” 

“কথাট। মিছে নয, ওয়া-টাব ) কিন্ত আমি সব ব্যাপারেই লক্ষ্য রাখছি। 
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এখনিই তো! তোমার ব্যবসায় সমৃদ্ধির চরমে পৌছেছে বললে চলে। কিন্তু 

যদি না---” 

“তবে কি না ক্লারেন্স, টাকার পরিমাঁণটা বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে। ডজ 

নিয়ে তোমরাই মাথ। থামাতে থাকে? । আগামী বা তাঁর পরের বছর বাজারে 

এর দর আরও কমে যেতে পারে। এটার মতে। বিরাট কারখানা যখন লোক- 

চক্ষুর অস্তরাঁলে যাবার উপক্রম হয়েছে, তখন এর পতন ক্রত হতে পারে ।” 

“ওয়াপ্টার, ডেখ পতন-দ্শ] নয় ।” 

"আমি তো! আলাদ1 খবর পাচ্ছি।” 

“বাজারে এর স্থনাম প্রচুর; বছরের পর ব্ছর বিস্তর গাডীও তৈরী 
কচ্ছে |” 

“ঠিক কথা, ক্লারেন্স ; সে খবর আমি রাখি। শুধু স্থনামের জন্যেই তো 
তোমরা ৩ কোটি ডলার দিয়েছ । খিশ্ধ কোম্পানির তখন প্রচুর আয় হচ্ছিল। 

এখনকার অবস্থাটা কী ?” 
“জোঁর চলছে । তবে তোমার পে'কসন আমাদেব চেয়েও এটাকে আরও 

ভাঁলঙ।বে চালাতে পারতে ]।” 

মসখানেক ঝ| ছ? অপ্চাহ বাল ক্লাখেন্স আমকে নানা টুকবো খবর দিল। 

তারপর একদিন আমার অফিসে এসে হ।দির; বিষাদেব স্থুরে সে বলতে 

লাগলো, "ওয়।ণ্টাব, একট] বির।ট শ্রমশিল্প পারচালন।র চেষ্টা ব্য।ঙ্ব-ব্যবসায়ীর! 

করতে যাবে না। মোটর তৈরী আর বিক্রী কী জানি আমর।? এটা 

ছে1লাদেরই সাজে । ডজের বববারটার ভাপ কেন শিচ্ছো না?” 

কথা বলার আঁগে আমি তাপ মুখের দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে 

বুইক্গাম। 

পক্লীরেন্স, অনন্তকাল ধবে কথা খলাঁর সময় আমার নেই । তুমি তোমার আর 

আমার উভয়েব সময নষ্ট করছে! । জাত্যই কি লেনদেনের ইচ্ছা তোমার 

আছে? তাহলে এক টুকরো! কাগজে তোমার দর লিখে দাও। দেখবে, যেন 
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সব চেয়ে কম দর হয়। তুলো না, দর আমি দিচ্ছি না, তুমিই দিচ্ছো'। কাজেই, 
এটাকে লোভনীষ করার দাধিত্ব তোমার । দর লিখে দাও; তারপর আম্মি 

“হা” বা “না” বলব ।» 

কলারেন্স বললো, সে একটা স্তাধা দর ঠিক করে নিয়ে আসবে। 

তিনি এরই মধ্যে মনে মনে একটা দাম ঠিক করতে আরম্ভ করেছেন বলে 

আমি বুঝতে পারলাম। তিনি রাস্তায় বেবতে না বেরুতে যাবার আগেই 
অমি ডেট্রযেটে হাঠিনমনের সঙ্গে এ নিষে ফোনে কথাবাঁতা বলতে শুরু 

করেছিলাম । হাঁচ গোপনে ডজ কোম্পানির হিসাবনিকাশ করছিলে! । 

কারণ এ লেনদেন যে সে ব্যাপাব নয়। এইচ,এ, ডেভিস এব্যাপারে তার সঙ্গে 

কাজ করেছিলো ১ ম্যাক্স ওয়েল পরিচালনা ভার নেব।ব সময় তিনি সহকাগী 

কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাস্ছাড়। দেশেব পবত্র (বিভিন্ন ব্যাঙ্কেব সঙ্গে লেনদেনের 

সম্পর্ক স্থাপণকালে তিনি হভাচেখ সহযোগী ছিলেন। ভজ সম্পকে আমবা 

ষে যে বিষয় জানতাম, দব কষাকধির শুবিধা হতে পারে এমন ভাবেই হাচ ও 

ডেভিস সে বিষয়ে আবও ম।শমশল। জোগ।৬ করেন। এধিকে দশবার দিন 

ক্লারেন্মের দেখা ছিল ন।। কিন্তু যখন এলেন গুখন তিনি ট।ইপ করা কয়েক 

তা” কাগজ সঙ্গে নিয়ে এলেন ₹ €তে সমস্ত বাবপায়ে হিসাব নিকাশ ছিল। 

এ সময়ই আমি হাঁচকে নিয়ে এলাম, আর স্মামাদের আইনজীবী আলবাট 

রাথবোনকে ডাকিয়ে আপলাম । আমা মেজেণ (ডেস্ক) ঠিক পাশে একটি 

চেয়ার ডিলন টেনে নিচ্ছিলেন । 

“ক্লারেন্স, এখানে নয় ।৮ 

“কী বলছে ?, 

“এখানে নয়। বৈঠকে আম দু'জনকে নিষ্বে যাচ্ছ, আর তুমিও ইচ্ছা 

করলে নিজের ছু'দন লোক হাঁজির রাখতে পারে।। ধব কষাকষি শেষ হবার 

আগেই তোমার গলাব্যথ| ধরে যেতে পারে ! 

“বৈঠক তবে কোথায় হবে ?” 
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“রিজ-এ একটা! ফ্ল্যাট ভাডা নোব; আর শোন, ক্রারেন্স, দিদ্ধান্তে না 

পৌঁছান পর্যন্ত সেখানেই থাঁকব,--যে পর্যস্ত না আমাদের মধ্যে একজন হহা+, বা 
না ব্লবে। 

অলপ অ।লোচন। আরত্তের সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর 

দিলাম £ ডজের শেয়ারহোন্ডারদের শতকর! ৯০ জনকে এ কাজে সম্মত করার 

ব্যবস্থা ডিলনকে কবতে হবে। অসন্তষ্ট সংখ্যালঘুর সঙ্গে নিজেদের মিলন 

ঘটাতে আমর! নারাজ,__এবিময়ে বরাব্ন নিঃসন্দেহ ছিলাম। 

“বুঝেছ ক্লাবেন্স, সব বকমের শতকরা ৯৭ ভাগ শেয়ার, অন্যথাঁয়__” 
“উত্তম ওয়াণ্টার। আমাঁকে যথেষ্ট সময় দাও ।৮ 

"মাস সময় তোমাকে দ্রিলাম। এর চেয়েও বেশি সময় যদি তোমাকে 

দেওয! হয়, তা” হলে নতুন পবিচালকমগুলী কাজ আরস্তেব স্বযোগলাভ করবার 
আগেই নযা গাড়ীর মডেল তৈরীর কাজে আমাদেব লাগতে হবে ।” 

আমরা সমানে পাঁচদিন বিজ-এর ফ্ল্যাটে তর্কাতকি, ভোঁজন্পয়ন ও 

ধূমপান করে এবং গাঁলগন্প ও দর কষাকধি কবে কাটালাম। যখন আমাদের 

কাজ শেষ হোল, তখন আমাদের সকলের চক্ষুই ক্লান্তিতে রক্তাভ। কিন্তু 

আমাদের মধ্যে বিজয়ীর আত্মপ্রসাদ। চুক্তিতে বিহিত হলো, নতুন ক্রাইসলার 
শেয়ার ও ডজের ভিবেঞ্চাবের দায় গ্রহণ স্ববপ ক্রাইসলার কর্পোরেশন ১৭ 

কোঁটি ডলার দেবে। তবে এসবই হিসাবে ছু'মান কাল স্থগিত থাকবে ; 

ক্রাইসলাব কর্পোবেশনহুক্ষির অনকুলে এসময় ভজ-এর শেয়ার ভোন্ডারদেব 

শতকরা ৯ জনের মত র্লাবেন্দকে সংগ্রই করতে হবে। যতদুব স্মরণ হয়, মে 

মাসেব শেষভাগে রিজ-এ বৈঠক হয়ঃ আর জুলাই-এব শেষার্ধে বার কয়েক 

এসে ক্লাবেন্প মেষাঁদ বৃদ্ধিব অন্নরোধধ করেন; আমাদের অন্তরক্তি পরিকল্পন! 

ঘখাযথরূপে কাষে পাবণত হওযার ব্যাপারে এ সর্তপূরণকে বিশেষ মূল্যবান 
বলে গণ্য কর। হয়। তারপর যখন পৃব শির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার ৪৮ ঘণ্টা 
বাকি, ক্লারেম্স মেয়াদ বুদ্ধির জন্য অনুনয়বিনয় করেন। তিনি বললেন যে 
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শতকর। ৯০ জন শেয়ার হোন্ডারের মত।মত সংগ্রহ করা যায় নি; তজ্জন্য 

আরও ৬০ হাজাণ শেয়ারের মালিকের মত প্রয়োজন হবে। 

“ক্লীরেন্স, তোমার ইচ্ছাম্থযায়ী বাজ আমি করতে পারিণে। ক্রাইসলাবের 

শেয়।রহোন্ডারদের ক্ষতি করে আমি ভোম।কে সুবিধা দিতে পারি না। 

ভুমি তো! ত। জান।” 

«খুবই ছ:খেপ কথা, ক্রাইসলার ; শতকরা ৮৫ ভাগ শেয়ার আমীর নিয়ন্ত্রণে 

আছে। এ জাতীয় লেনদেশে এই যথেষ্ট বিক্চেত হযে থাকে ।” 

আলবাট র্যাথবে।ন বললেন, “মিঃ ডিলন, আমর! এবিষযে সকলেই একমত ঃ 

কিন্তু এ ব্যাপারটা আলাদ; খুনের । আমর। বলেছিলাম শতকরা ৯০ জন ঃ 

আপনার! তাতেই পম্মত হয়োছলেন ।” 

«কিন্তু ওয়ান্টাব, তোমরা তে। এই কেনাবেচায় রাজী হয়েছ ।” 

“হা, স্বীকৃত সর্ত1গ্রযাঁয়ী ।৮ 
“সর্ত পূরণের জন্তেই তো! আমি উঠে পড়ে লেগেছি। কিন্তু একজন 

জার্রেল-মভিল1 শেফারহোন্ডার এখন প্যারিসে আছেন। তিনি ছু”দিনের 

মধ্যে শেষাবগুলো আমাদের দিতে পারছেন না। এজন্যেই তে। ৬* হাজার 

শেয়ার আমীর কম পড়েছে।” ব্যাঙ্ব-ব্যবসারীরা ভাবাবেগশূগ্ঠ হয়ে থাকে 
তো? কিন্তু সে অবস্থায় ক্লারেন্সে কছ'ব।তা শুনলে ও তাঁব ভাবভঙ্গি দেখলে 

সকলেরই পুব ধারণার পরিব্তন হতো|। 

“ক্লারেন্স, কথামতো! কাজ না হলে মেয়া” শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও 

লেনদেনের অবসান হবে।” 

€ওয়ান্টার, দু'দিনের ভেতরে যে পেরে উঠছি ন11৮ 

জোর দিয়ে আমি বললাম, “ক্লারেন্স, ছু'দিনের ব্যাপার তো! এটা নয়। 

দু'দিন বাদে ষাট দিন হলো। আমি মনে করি, দুদিনের ভেতরেই তুমি পার। 
না পারলে আমাদের কথাবার্তাও ফেঁসে যাবে ।” 

ক্লারেন্দ নৈরাশ্টে ভেঙ্গে পড়লেন বলে মনে হল। তিনি অফিস থেকে 
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বেগে বেরিয়ে গেলেন। এদৃষ্ঠ দেখে আমার আইনজীবীবা পর্যন্ত ভৎগনাপূর্ণ 
দৃষ্টিতে আমার দিকে তাঁকিয়ে রইলেন। এ সত্বেও এ ব্যাপারের শেষ অধ্যায় 

ন্খকর হয়েছিল ; কারণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হবাব আগেই যে কোন ভাবেই হোক 
ক্লাবেন্দ ৬০ হাজার শেয়ার এনে হাজির করেছিলেন । ১৯২৮ সালের ৩১শে 

জুলাই এ ব্যাপারের ইতি হলো। 
পরদিন সকালে র্লারেন্দ আমার সঙ্গে ধূমপানের জন্যে এলেন । 

আমাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি জানালেন যে আমরা ইচ্ছা কবলে ডজ 
প্রতিষ্ঠানকে অন্তত তিন মাসের জন্যেও আলাদাভাবে চালাবার সুযোগ 

ফেওয়া যেতে পারে। 

আমি বললাম, “তবে শোন ক্লারেন্দ, আমাদের লৌকজন গতকাল রাঁতেই 

ডজ প্রেতিষ্ঠানেব ভার নিয়েছে ।” কে,টি, কেলার ছিলেন দলনেতা। 

বিকাল ঠিক পাঁচটা আগেই খাগজপত্র সইসাবুদ করার সঙ্গে সঙ্গে ডেউ্য়েটে 
'কেলারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলাম । 

তাঁকে বললাম, “আমবা ডজ কিনেছি । তোমাৰ নিজন্ব সাইনবোর্ড 

লটকাঁবে।» 

দিন কয়েক আগেই ক্যানভীমের ওপব সাইনবোর্ড লেখা হয়ে গিয়েছিল ; 

এতে লেখা ছিল £ ক্রাইসলাঁব কর্পোরেশন, ডজ ডিভিসন। কেলারের লোকজন 
একটা বড ট্রীকে সেই সাঁইনবোঁ্ তুলে নিয়ে প্রস্তত হয়ে বইল। আমার 

নির্দেশ পাওয়া মাত্র কেলাঁৰ তীর লোকজনকে নেই সাইনবোডটিকে ডজ 
কারখানার ওপর পেরেক দিয়ে আটকে দেবার ইঙ্গিত করলেন। যুগপৎ 
কেলারও জন ছয় গৌোঁক নিয়ে ডজেপ্ সদর দগ্চরে প্রবেশ করে ডজের 

সভাপতিকে জানালেন যে সে মূহৃত হতেই কাঁবথানা পবিচালনার ভার তারা 
গ্রহণ কবলেন। এ ভাবেই ক্রাইদলার কর্পোরেশনের আয়তন পচ ছ” গুণ 

বেড়ে গেলো । প্রসঙ্গব্রমে বলা যাচ্ছে, ১৯২৯ সালে কেলার ডজের সভাপতি 

হয়েছিলেন। 
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১৯২৮ সালে নিউ ইয়ে সকলেরই অভিমত ছিল : ক্রাইসলার একটা 

বাজে কারখানা কিনেছেন। অনশ্ঠ শাম শিল্প, বিশেষ করে মোটব-শিল্প সম্পর্কে 

ধাদেপ জ্ঞান অল্প, এট] তাদের জনবয়েকের ম্তামত। যে সব সদ্বিবেচনার 

কাজ আঁমি জীবনে করেছি, ডজ-ক্রয় তাদের মধ্যে অন্ততম। আমি অকপটে 

বলতে পাবি, প্রতিষ্ঠানের জন্য যে সব কাজ করা হয়েছে, এই লেনদেনের সঙ্গে 

তাদের তুলন।ই হয় না। অন্থঙক্তিণ পৃবে ক্রাইদলার কর্পে।রেশনে আমাদের 
একট] তীক্ষধান স্কচীমুখ হিণ , কিন্ত এপ পেছনে ভজকে জুডে দেবার পর 
আমাদের শুচীমুখ নেশ ভাগী ফলকঘুক্ত ও গাবী সম্ভধনাময় হয়ে ওঠে। 

গহকাল অথাৎ ১৯৩৭ সালেব মে মাসের একদিন আমরা ৬২৯৪টি গাভী £৩রী 
কবেছি ১ এব আগের দিন করেছি ৬৫০০টি। এভাবে, লোকে ষে সমদ্গকে 

মন্দ! বলে থকে আমরা েধমষেপণ মোটব গাজী তৈয়ার করে চলেছি । 

এ স্ত্বেও ডগ না থাকলে আজ মামাদর কী দশ! হতো, বল। দুক্ষব। 'তবে 

একট| বিষ, শীম'থ গাডীটি ষে হোত ৯1, এ বিষয়ে শিঃমনেহ। 

১৯৩৭ সালে ক্রাইসলার কর্পোরেশনেব কোন খণ নেই । শেয়ারহোল্ডার 

আর তাদেব ৪৩ লক্ষ শেয়ারের মৃল্যন্বপ মে সম্পত্ি” তান কোন বন্ধক 

"নই, বা কোন অগ্রাধিকার বিশ্বিঃ দাবিদার নেই। মন্দা আরভ্তেব পর থ্ধে 

অবস্থা ছিল, ত।' যাতে কাটিয়ে উঠতে পাবি, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা গুরুভার 

স্থদ পরিশোধের বাবস্থ! কবেছিলাম। বাঁণিন্জযক মন্দার ভিতর দিয়ে যার! 

কাল কাটিয়েছে, তাঁবা এর আনম্তের কথা কী কবে ভুলতে পারে ? 
১৯২৯ সালের প্রাবন্তেই বিপধয়েব হ1ওমা বইছে বলে আমি অস্থভব 

কব্লাম । অছি ভিমেবে আমার বিরাট দাত ছিল) জেনাখেল মোটিরস 

ত্যাগ কবাব এবং ডূপণ্ট ও ডুরাট্ের কাছে আমার শেয়ার বিক্রপ্ন করার পর 

থেকে আমাব ছ'মাঁন অবদর কালে আমাব ষণাস্র্থ আমি স্ত্রী ও পুত্রকন্তাঁদের 

দান করেছিলাম । এটাকে আমি হস্তান্তরের অযোগ্য অছি সম্পত্তিতে পরিণত 

করেছিলাম। কাজেই আমি যখন ব্যাঙ্ক-ব্যবায়ীদের তরফে উইলিস- 
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ওভাঁরল্যাণ্ড কর্পোরেশনের কাজে নিযুক্ত হলাম তখন আমি পুঁজিহীন 
মানুষ! ১৯২৯ সালে ব্যাঙ্কে আমার পরিবারবগের শেয়ার নগদ টাকায় 

রূপান্তরিত হয়েছিল। মেবছর আমার যে সম্পত্তি ছিল, তাকে কোন 
ক্রমেই সচ্ছল বলা যায় না। যা হোক, এসিদ্ধাস্তে আমি পৌছলাঁম ষে 

আমার পুত্রদের যাবিছু রয়েছে, তার জন্যে তাঁদের দায়িত্ব বোধ থাক। 

প্রয়োজন । পিউ ইয়কে তার মানষ ১ সম্ভবত নিউ ইযকেই তাএ। বসবাস 
করতেও চাইবে। তার! কাজ করতে ইচ্ছুক; তাই একটা ইমারত গড়ার 

পরিকল্পনা মাথায় এলো। 

এ বিষয়ে প্যারিসে আমার দেখা কোন কিছুর আভাস মনে উকি ঝুঁকি 
দিতে লাগল। ইমারত নির্মীণকারীদের আমি বললাম, “ইফেল টাওয়ারের 

চেয়েও এ ইমারতকে বেশী উচু করে গড়তে হবে।”” ৭৭ তলা ক্রাইসলা 
বিল্ডিং-এর এই স্ছচন] । 

ইমারত নির্সাতাবা প্রাসণানের একখানা মডেল তৈবী করলেন; ওতে 

মার্বেল পাথবেন বাহাব খোলাবাব জন্য দেঞমা লাল মরকো রঙের ক্ষ 

লবীর ছাদটি চারটি স্তম্ভের ওপব ভর দে দীড কবানো। 

আমি বললাম, “এটা যেন আমার কাছে কিছুট। জবব্রজঙ্গ মনে টয়” 

এ বিষয়ট] সম্পর্কে নিজের মতামত প্রবাঁশ না করা পয্যস্ত সৌধ নির্মাতার! 

ইয়ভ মনে করেছিলেন ষে আমার আগ্রভ তেমন নেই। 

*“নক্সার এ সব থাম প্রচণ্ড ভার বহনশীল | 

“কম, কিন্ত বিরাট সৌধে এলে একট] পরিবর্তন অনুভব করে লেনদেনকাঁলে 
লোকে ফুতি বোধ করবে ;কিস্তু সে পরিবেশ কোথায়?” ক্ষুদ্র আবাশচুস্বি 
অট্রালিকার সংস্করণের একতলার ভেতর দিয়ে আমার আঙুলের ডগ! এবেশ 
করিয়ে দিলাম। 

তাদের একজন বল্লেন, “থামগ্ুলোকে তুলে ফেলে দাও, এক টুকরো কার্ড 

বোর্ড ছাড়! কিছু নয়; পেরেক দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে।” তার 
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কথান্ষায়ী কাছ করলাম; কিন্তু সেই সামান্য কাজের ফলে নক্সায় ষে 
অআদলবদল হলো, তাতে প্রায় আড়াই লক্ষ ডলার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটল। 

জিজ্ঞাসা করলাম আমি, “এরকম গড়ন সম্ভব হবে তে। ?” একটা খামের 

ওপর নক্স। একে একজন বলেন, প্লবীটাকে ত্রিকোনাবার করলেই তা"সম্তব।৮ 

এমনকি নক্স। ল্দন্দলের শময়9 ইমারতের ভেতরকার ইম্পাত মাপজোক 
অন্যাঁয়ী নির্দিষ্ট আকাবেন তৈয়ারের ব্যবস্থ। হলে।। তারপর থেকে আমি 

বাড়ী তৈরীপ সব বিষযেই প্রচুব আনন্দঙ্ে?গ কপলাম। ৩৪৭, ম্যাঁডিসন 
আভেন্তাস্থ আমার তখনকার অফিসে নক্স। নিয়ে ঘণ্টার পৰ ঘণ্ট! অতিবাহিত 
কবেছি। রচীন নক্সাপত্র ও আর আব নক্সয মেঝে ঢেকে ফেলেছি; 
বাখান্দায় ব্যবহারোপষে।গী শ্বেতপ।থর পছন্দ করেছি ও লিফটের ভেতরকার 

আন্তরণের চডান্ত বাছাই শেষ করেন্ছ যাতে মনে হয অত্যন্থ কৃতি মিস্ত্রি 

এগুলি তৈতী করেছে। 

মনে মনে আমি চিন্থ! কলাম, “যদি পিফট গুলে! সোজান্থজি উঠানামা 

না! কবে, ত।্ইিলে গোল নয এমন পিপি গ্াবেরি পিস্ঞটনের চেয়েও বেশি শব্বমময় 

হবে। এগুলোকে জামি ত্রটিহীন করতে চাই ।” 

কাঁজেই প্রান্থ পাইনগুলে! কিভাবে বসাতে হস মেব্যিয়ে আমি নির্দেশ 

দিলাম । এখন আমার মনে হয, শাম,দেন লিফটগুলেই সবেত্কৃষ্ট। যখন 

আমরা “লিফট? €তরী কবি তখন পৌব প্রতিষ্ঠানের বিধি অঙ্গযায়ী মিনিটে 

৭৫* ফুট বেগে ওঠানান! করা যেত। [মশিটে এক হাঙ্গাব ফুট বেগে 

চলাচল করতে পারে, এমন "লিফট" প্রস্তুত করতে আমি গীর্জগীড়ি করলাম । 

বর্তমানে এ ব্যবস্থা বহাল হয়েছে । এর ফলে সারা অট্।পলিকায় লোক গিজ গিজ 

করলেও পিফটগুলে! অরেশে ও কাঁলবিলম্ব না! করে একসঙ্গে বু লোকের 

ওঠ[নামাব ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু এস্ব ব্যাপার এখন আমার পুত্র 

ওযাপ্টা তের সমন্তাা। তার ওপরই অগ্টালিকা পরিচালনার ভার ন্থস্ত; সে 
€প্রদিডেণ্ট, নিজের কাঁজ ভালই জানে। 

১৪ 
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কাজ আরম্ভ করতে ঘখন সে প্রস্তুত হলো, তাকে আমি বললাম, “ইমারত 
সম্পর্কে কিছুট। শিখে নিলে ভাঁল করতে । এটার মালিক তুমি, আমি নয়।” 

“কোন কাজ প্রথমে স্থরু করব বাবা?” 

“প্রথমে ভিৎ থেকে আর্ত কর, আর অন্ত লোককে যেসব কাজ করতে 

হবে, তা” শিখে নাও। কয়েকটা মেঝে ঘষগে যাও; কয়েকটা 'অফিদ সাফ 
করো। এভাবে নিজেরতো বটেই অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও সব অবস্থা তোমার 

মালুম হবে।” আমার কথান্থযায়ী সে এসবও শিখল ; তারপর সৌধেন 

পরিচালনা-ব্যবস্থার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার বুঝে নিল। ১৯২৯ সালে 

ঘেভাঁবে পরিকল্পনা বিন্যাস করা হয়েছিল, আজও পেভাঁবেই এর কাজ কর্ম 

নুষ্টভাবে চলছে। 
কিন্ত যখন সেই গগনম্পর্শা অট্টালিকা নির্মাণ আরম্ভ কর! হল, তখন 

আঁমার ধারণাই ছিল না যে আমাকে জীবনের সবচেয়ে ছুর্যোগপূর্ণ ও কঠোরতঙ্ 
অধ্যায়ের সম্মুখীন হতে হবে। তবে বিশ্বব্যাপী মন্দার বিভীষিকাময় রূপ 
প্রকটিত হবার আগেই সৌধ নির্মাণ প্রায় শেষ হয়েছিল। এটা আমার পক্ষে 
সৌভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি । 

আমার স্ত্রী ও আমি সামাজিক আদর আপ্যায়ন পছন্দ করে থাকি 
কানমাসের এলিমে বাকদত্ত অবস্থায়ও আমর! “পার্টি খুব পছন্দ করতাম ॥ 

সঙ্গীতরস আর বন্ধুবান্ধবদের আমোদ আহ্লাদ আমরা উপভোগ করে থাকি ঃ 
কিন্ত ব্যবসায়ের অবস্থা ক্রমশ উদ্বেগজনক হলে অবস্থা অনুযায়ী চলবার 

প্রয়োজনীয়তা শ্রীমতী ক্রাইনলার বোধ করলেন । 

তাঁকে আমি বললাম, “ক্রাইসলার কর্পোরেশনের কদাপি সাহায্যের 

প্রয়োজন হয়ে থাকলে, তা” এখন ; কর্পোরেশনকে এখন আমার সাহায্য করা 

দরকার। কাজেই সগ্াহে পাঁচ দিন আমি সকাল সকাল শোব আর সকালে 

কাজে বেরিয়ে যাঁবো। শুক্রবার রাতে তুমি ইচ্ছে করলে আমর! অন্তত, 

হয় নৈশভোজ, নয় চলচ্চিত্র বা! প্রদর্শনীতে হেতে পারি। কিন্ব আমাকে 
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ষধ্যবাত্রির মধ্যেই শুতে হবে। তবে শনিবার রাতে যতক্ষণ ইচ্ছা জাগা যেতে 
পারে। কিন্ত রবিবার রাঁতে ভাড়াতাড়ি না ঘুমূলে চলবে না; কারণ 
সোমবার সকালে আমাকে নৃতন শক্তিতে বলীম্বান হতে হবে। যে পর্ধস্ত 
না সঙ্কট দুর হয়, সে পর্যন্ত এই কর্মস্থচী অঙ্্যাঁম়ী চলতে হবে 1” 

আমরা প্রতিজ্ঞা পুরণ করেছিল।ম। এবিষয়ে ডেলা আমাকে উতসাঁছিত 
করেছে । সে জানত এখনে! মে একজন সাধারণ শ্রমজীবীর জীবন-সঙ্গিনী | 

১৯৩১, ৩২ ও “৩৩ মালে ক্রাইসলার কর্পোরেশনের ব্যয় হাস করতে 

হয়েছিল। বেতন ও কাজের সময় হাস এবং প্রা সর্ধোপায়ে লোক ছাটাই 
আমি কবেছিলাম। চাহিপার অভাবে কোন কোন মাসে উৎপাদন ক্ষমতার 

শতকরা ৪০ ভাগ পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করা হত। কিন্তু ভবিষ্যৎ যত 

অন্ধকাবাচ্ছন্রই মনে হোক, আমাদেব গব্ষেণ। ব্ভাগের বরাদ্দ এক কপর্দকও 

কমাঁই নি। গবেষণাগারের ভারপ্রাঞ্থধ ছিলেন ত্রীয়ার। তিনি আমার 

মন্তব্যেব সত্যতা প্রতিপাঁদন করবেন। কোন বিষয়ে ব্যয়সঙ্কোচ করতে 

তাকে বলা হয়েছে বলে তো আমাব মনে পচেনা। যেকোন আধুনিক 
শিল্পপতি এব হেতু জানেন ও উপলব্ধি করে থাকেন। কারণ বীক্ষণাগারের 
গবেষণালন্ধ ফল(ফলই যে কোন দৃঢভিন্তির ওপর স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
ভবিষ্যতে পাঁচ বা দশ বছরের নন্য বাচিয়ে রাখে ও তার কল্যাণ সাধন 

করে। কাঁজেই বাণিজ্যের মন্দা যতই গুরুতর আকার ধারণ করল আর 

মানবসমাজ যত সংশায়াকুল হলো, আম।দেব গবেষণা ও তদনুপাঁতে উন্নত ধরণের 

হতে থাকল। সেই সঙ্কটকালে মোটর গাঁট্রীতে বিভিন্ন অংশের যে সব 

উন্নতি ঘটান হয়, ১৯৩৬ ও 7৩৭ সালে তা'ই মোটরগাড়ীর প্রবল চাহিদার 

কারণ হয়। আধুনিক গাড়ী এতটা উন্নত কী করে হলো? এর উক্ত ঃ 

গবেষণ! আর এজন্সই ভবিষ্যতের,মোটরগাড়* অতুলনীয় হবে। 
কিন্ত মন্দার ক'বছরে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 

টে । ১৯২৭ সালে ভজের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমাদের 
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৬ কোটী ডলার খণ ছিল; এর অর্থ, বছরে আমাদিগকে ৩৬ লক্ষ ডলার স্থ্দ 

হিদাবে দিতে হতো । আমার সব ক'জন সহযোগীই খণের পরিমাণ হান 
করার আঁবশ্তকত। সম্পর্কে একমত হুলেন। ১৯২৭ সালে কোম্পানীর খণের 

পরিমাণ সর্বাধিক ছিল? তখন ক্রাইসলার কর্পোরেশন ও পরিপূরক অন্তাস্য 
কোম্পানীর কম্পট্রোলার হন লেস্টার এ মোয়েগিং। তার কাজ শুধু হিসাব- 
নিকাশ ও নিয়ন্ত্রণই নয়, বাজেট ও বাণিজ্যিক পুবাঁভাস রচনাও তার কাজ। 
মিঃ মোয়েরিং-এর অধীনে হাজার হাজ।র কেরানী কর্মরত, ক্রাইসলার 

কর্পোরেশনের ক।যনিবহক কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্তে যেসব অত্যাবশ্যক 

হিসাবের প্রয়োজন, মিঃ মোয়েরিং কের।নীদের প্রদত্ত নানা অস্কের থেকে 

তার চুন্ধক প্রত্তত করেন। কপৌরেশনের আর্থিক অবস্থর নিষুল 

জ্ঞানেতু আমরা ডজের ৬ কোটি ডলার মূল্যের খণপত্র কমিয়ে 

৩ কোটি ডলার-এ এনে দা করাই । এদিকে কপৌরেশমের স্থনামও 

খুব বাড়ে। এজন্য একদা খুব কম স্ত্দে আডাই কোটি ভলাগ খণ সংগ্রহ 

করতে আমাদেএ বোন অন্ুবিধা ঘটে ন। এর সঙ্গে আমাদের নগদ 

&০ লক্ষ ডলার ষোগ করে বাজাব হতে খণপন্ঞ প্রত্যাহাব করে লেমা 

হলেো। অবশেষে ১৯৩৪ ও *৩৫ সালের লভ্যাংশের কিছুট1 দিয়ে আমরা 

সম্পূর্ণ খণমুক্ত হই। 
আর একট। বিষয় এর চেয়েও অদধিকতব গুরুত্বপূর্ণ ; ১৯২৯ সালের পর 

কর্পোরেশন নয়। সাজ সরঞ্জামের জন্তে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছিণ। 
আমাদের উৎপাদন ক্ষমতার চেয়েও ঢের বেশি গাড়ীর চাহিদ। ১৯৩৭ সালের 

প্রারস্তেই আমাদের হতে থাকে । তখন যদি আমাদের কারখানাগ পুনর্গঠন 

কর] প্রয়োজন হতো তাহলে বিপুল অর্থব্যয় ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। 
সৌাগ্যের বিষয়, আমাদিগকে কারখানার উন্নতির জন্ত চিন্তিত হতে হয়নি ? 
কারণ কারখানা প্রায় নতুন করে গড়ে তোল হয়েছিল। কাঁজেই আমাদের 
বিরাট কারখানা একদিকে যেমন সম্প্রসারণের ব্যয় বাহুল্য হতে মুক্ত হয়ে মন্দ 



ক্রাইসলারের আত্মকাহিনী ২১৩- 

কাটিয়ে উঠেছিল, তেমনি অন্তদিকে ১৯৩৭ সালের নতুন ও হন্দর গাড়ীর 
মতোই এর পুরাপুরি পুনর্গঠন হয়েছিল । 

কিন্তু শ্রমশিল্লে অর্থ ও যন্ত্রের চেয়েও বেশি মূল্যবান মাহুষ। বহু বছর 
আঁমি নিজের পরিবারের জন্য কাঁজ করেছি; কাজেই ভুলতে পারিনে, নিজের 

পবিবারহুক্ত নারী ও শিশুদের জন্তই সকল মানুষ কাজ করে থাকে । ১৯৩৭ 

সালে ক্রাইসলার কর্পোরেশনে মোট ৭৬ হাজার লোঁক কাজ করত। যারা 

আমাকে জানেন, তারা কি মনে করতে পারেন যে, আমি এদের মঙ্গলামঙ্গলের 

প্রতি উদাসীন? এদের নিয়েই আমার যত গর্ব; কাজেই কি করে আষি 

নিলিপ্ত থাকি? আমার বাবার ইচ্জিনকে আমি অন্নদাত। বলে মনে করতাম ॥ 

কিন্তু এ ইঞ্জিনের চেয়েও অসংখ্য গ্তণে জটিল ও বিরাট যে যন্থকে গড়ে তুলতে 
আমি সভায়ত। করেছিলাম, মে৪ অন্রূপভাবে হাজার হাজার পরিবারের 

অন্নপংস্থান ও অন্তান্ত উপকার করছে। সত্যি বলতে কি, এ নিয়ে আমার 

উত্কার সীম| নেই। এন কাধ পরিচালনা ব্যবস্থা আরো সফল হোক-- 

এই আমার কাম্য। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্রাইললাঁরের নাঁম যুক্ত বলে 

আমার যতই ন। গর্ব হোক, একা আমিই একে গড়ে তুলেছি, এমন আত্মা- 
ভিমানও আমার নেই। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগটি কি অতুলনীয়? 
হ্যা; কিন্তু ফ্রেড জেডার ও তার সহযোগিগণেরই এ কৃতিত্ব প্রাপ্য । 

আমাদের নগ্তানি বাণিজ্য কি সারা বিশে ছড়িয়ে পডেছে? আমাদের 

সহ-সভাপতি ডর্িউ লেভইয়ার্ড মিচেলের কাছে এজন্যে আমরা খণী। বনু 

ব্যক্তির সম্মিলিত মেধা, উদ্ঘম এবং আন্তরিক সেবাপরায়ণতার সংযোগ ঘটলেই 
যেকোন শিল্পসংস্থার শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে। 

কর্পোরেশনের পরিচালনার রজ্জব ধারণ করে আছেন, এমন ভজন খানেক 

যুবকের বৈঠকে যে।গদানের জন্য আমি যখন £উট্রয়েট যাই, তখনই বাস্তবিক 
এ বিষয়টা আমি উপলব্ধি করে থাকি । সেখানে আমি ষেন দাদাঁমশায় তুল্য, 
"অর্থাৎ পরিচালকমণ্ডগীর চেয়ারম্যান। অতি পাধারণ ভাবে আমার জীবনের 
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আর) কপেখশরেশনের সভাপতি কেলারেরও তাই; জেডার, হাঁচিনসন, 
স্বেলটন, ব্রীয়্ার, মিচেল, বায়রণ ফয় ও আরও অসংখ্যের জীবনও এই একই 
ভাবে শুরু হয়েছে। মাঞ্কিন শ্রমজীবী বলতে যে সরল ও নঠিক অর্থবোধ 
হয়ে থাকে, আমরা! সকলেই তাই। যারা আমাদের উত্তর-সাধক তারাও 

ঠিক আমাদেরই এতিহ্বাহী। এর কারণ এই যে, কর্ম ও জ্ঞানের সাধন! 

ছাড়! যে।গ্যতালাঁভের অন্ত কোন পথ নেই। 



পরিশি 

ওয়(প্টার ক্রাইসলারের সঙ্গে যখন শেষবারের মত মম্মেলনে মিলিত হবার 
সুযোগ হয়, তখন থেকে বার বছর অতীত হয়েছে। ১৯৩৮ মালের ২৬শে 

মে তারিখে তিনি অন্ুস্থ হয়ে পড়েন; কিন্তু তার ভগ্রস্বাস্থ্যের আর 

পুনরুদ্ধার হযনি। ১৯৪০ লালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে তার দেহবসান হয়। 

স্পষ্টতই তার নিজের বধিত জীবনেতিহাস যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই 

সে কাহিনীর শেষ হওয়া] উচিত। কিন্তু তবু এহেন মানুষের সম্পর্কে আরও 

বনু বক্তব্য আছে। আর সে কাহিনী অনুক্ত থকা অনুচিত । 

আজিকার আমেরিকার যে সকল নাগরিক ওয়প্টার ক্রাইসলারের গ্রতি- 

বিশ্বস্বরূপ তাঁদের যদি ন্বাধীনভাবে নিজ নিজ যোগ্যতা! ও সামর্থ অনুযায়ী 
কাঁজ করতে দেওয়] হয়, তাহলেই তাব পৌত্রাদি ও এ-মহাঁদেশের লর্ব- 

শ্রেণীর বংশধব পৃথিবীতে স্বাধীন মাঁনষকূপে বেঁচে থাকবে। 

এঁদের মতে! পুকষ খুব বেশি নেই। কিন্তু দুর্ভ।গোর বিষয়, ওয়াল্টার 
ক্রাইসলার যে অলৌকিক নেতৃত্ব ক্ষমতার অধিকারী হবার জন্য মেশিনটুল 
কারখানাষ শিক্ষানবীশী শেষ করার পর এক অদ্ভুত ধরণের শিক্ষানবীশীর 
মধ্য দিয়ে নিজেফে যোগ্য করে তুলবার চেষ্টা করে আসছিলেন তা বর্ণন! 
করার ঘথখ।যথ ভাষা নেই। 

কানসাস রাজ্যেব প্রথম বসতি স্থাপনবারীদের এই সন্তান পশ্চিমাঞ্চলের 

সমতল ভূমির বিশীলতার মধ্যে জন্মেছিলেন । তিনি কখনো ভোলেন নি ষে 

এপর্্যস্ত জাতি হিসেবে একমাত্র আমরাই একট] পুরো মহাদেশে ছড়িয়ে পডে 

সমুদ্ধিলাভের স্থযোগ পেয়েছে । পবিবহৃনের ক্ষেত্তে ধান্নিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের 

ফলেই মাত্র উত্তর আমেরিকা এটা সম্ভব হয়েছে ; প্রথমে হয়েছে বেল মারফৎ 

ও পরে মোটর যাল। এখনো! আমর] বিমান যোগে বৃহত্তর জাতিগঠনের 

কাজে ব্রতী । ক্রাইসলার একজন বিশিষ্ট মোটর যান উৎপাদকরূপেই পুজিত 
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হচ্ছেন; তবু; এই মাকিন নাগররিকটি নিজেকে একজন «পরিবহন শিল্পের লোক” 
বলেই গণ্য করতেন। হয়ত তার রক্তেই এর বীজ ছিল। কিন্তু বংশধার! 

সম্পর্কে গব্ষণাকারীদেপ বিবরণেও তাঁর আদৌ আগ্রহ ছিল না। তাদের 

মতে, তার পূর্বপুরুষদের অন্যতম হলেন জনৈক সমুদ্রবিহারী ওলন্াজ; তার 
নাম ক্যাপ্টেন জন গেরিটছেন ভ্যান ডালসেন। ১৬২২ সালে এই নামের 

জনৈক ওলন্গাজ নাবিক কমেকটি জাহাজ নিষে নতুন জগতে একটি নামহীন 
নদীর উৎস সন্ধান করেছিলেন। এনদীর পরে নামকরণ হয়েছিল হাডলন। 

ওয়াণ্টার ক্রাইসলাব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে এ বিষষে তিনি জিমি ডুরাণ্টের 

সঙ্গে একমত। ডুবাণ্ট বলেছিলেন; “পূর্বপুরুষ? তাবা তো লক্ষ লক্ষ রয়েছে !” 

যানবাহন বহিভূত ব্যাপারে ক্রাইসলারের মনন শক্তির বিকাঁশ 

ঘটেছিল ; এদব ব্যাপার মাফিন জনসাধারণের অস্তিত্বের পক্ষে বিশেষ 

গুরুত্বপূর্ণ। অভূতপূর্ব একটি প্রতিষ্ঠ।নের তিনি শর্টা, ষে শক্রপক্ল আমাদের 
দেশে বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছিল, তাব গড সেই সংস্থা অন্তান্ত গ্রতিষ্ঠানের 

সহযোগে তাদেব সে আক্রমণধাবা বোধে ও তাদের কাবু করার জন্য দেশের 

প্রযেজনমত কাজ করেছিল। একেই বলে প্রতিভা । কাজেই আমাদের 

জাতির শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তত্প্ররতি ভোট দিয়ে সমর্থন 

জ্ঞাপন কবতে হলে আম।দের 'উৎপাদক' শব্ধেব চেয়ে আর একটি অধিকতর 

সুষ্ঠ এব্ব অনশ্তই চঘন কবতে হবে ১ কারণ এই সংজ্ঞার প্রতিভূই ওয়াপ্টার 

ক্রারসলার। 

যুগ যুগে নিভিন্ন জাতি নিজেদের বিজ্ঞয়ী সমর নেতাদের বীরত্বের 

সম্মানে ভষিত করে এনেছে । এব ফলে উচ্চাকাজ্জী যুবকবৃন্দ এজাতীয় সম্মান 

ও ম্যাদালা7?ভর চন্যে ননেদের গুণান্বিত করতে চেষ্টা করেছে । কিন্তু ঘিতীয় 

নিশ্বযুদ্ধেন পব স্পষ্টই বুঝা গেছে, শুধু শৌধই যথেষ্ট নয়। উৎপাদন ব্যাপারে 

আমেরিক1 তাঁর প্রতিপক্ষকে হাখিয়ে দিতে না পারলে বর্তমান জগতে শুধু 

জার্মাণী ও জাপানের সেনাপতি ও অধ্যক্ষরাঁই জীবন্ত বীররূপে পূজা 
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পেতেন। অবশ্তঠ সমর নায়কদের প্রতি কম কৃতজ্ঞ হবার কানণ ঘটেনি ঃ 
আর আমাদের উৎপাদকদের বীররূপে বন্দনার হঠাৎ প্রয়োজনও তেমন 

উপস্থিত হয়নি। 

তবু নবীনদের কাছে অগ্রগতির পথ অবাধ ও নিয়ন্ত্রনমুক্ত রাখার ওপর 

আমাদের মাকিন জীবনপদ্ধতি বহুল।ংশে নির্ভরশীল; কাজেই মাফিনরূপে 
ধে অগ্রগতি আমরা অন্তরে পোষণ করে থাকি, সে বিষয়ে ব্যাপকতর ও 

উৎকৃষ্টতর বোধশক্তির পরিচয় দানের নিতান্তই প্রয়োজন রয়েছে। এখানে 

নবীন অর্থে শুপুমাত্র তরুণ শ্রমিকদেরই বোঝাচ্ছেনা। 
১৯২০ সালের প্রারস্তে জেনারেল মোটরস ত্যাগ করার পর ওয়ান্টার 

ক্রাইসলারের অবস্থাটা বিবেচনা করাঁর মত। এর পূর্ববর্তী সাড়ে তিন বছর 
এ কোম্পানী তাকে ২৭ লক্ষাধিক ডল।র নেতন দিয়েছে । কিন্ত মাত্র মাস 

কয়েক বিশ্রামের পরই যেকোন সাধারণ পুরস্কারের লোভ তাকে পুনরায় 

কর্মে প্রবৃত্ত করাতে পারত ন|। প্রকৃতই তিনি ছিলেন স্বাধীন মানুষ * 

ইচ্ছানুষায়ী কাজ করার স্বাধীনতা তার ছিল; যেকোন লোকের মতই 

তিনিও দর কমকষি পছন্দ করতেন। তা” ছাড়া, কী করে খেলতে হ্য়, 

ত্বা' তিনি ভানতেন। সপ্দীত এবং পশু ও মতন্ত শিকার তার কাছে প্রিষ্ক 

ছিল। অদ্ধেক রাত বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কাটিয়ে দিয়ে তিনি হাঁস শিকানে 

বেরুতেন। চাঁক শিল্পের রসজ্ঞ পৃষ্ঠপো কর মতো তিনি সুস্ম বুসজাঁভ 
আনন্দপ্রন্রবন আবিষ্কার করেছিলেন । 

“আমি কেনই ব। আবার ফিরে যাব?” যেছুই ব্যক্তি তাকে একটা 

সমন্তা সমাধানের জন্তে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন, তিনি তীর্দের এ গ্রশ্নটা কৰে 

বসলেন। ১৯২১ সালে উইলিস ওভারল্যাণ্ড কোম্পানীর “নিতান্ত দুরবস্থা ॥ 
বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এ কোম্পানীকে ৫ কোটি ঙলার খণ দিয়েছিল ; তার সবই 

নষ্ট হবার উপক্রম। কিন্ত স্থনামভোগী অবসর গ্রহণকারীর দৃষ্টিতে তাতে 
কী যায় আসে? অবশেষে অনুরোধ উপরোধ সমানে চলতে থাকলে 
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'য়ান্টার ক্রাইসলার নিম়োক্ত প্রস্তাব করলো £ ছু;বছর কাল প্রতিবছর নীট 
১০ লক্ষ ডলার বেতন দিতে হবে। অবশ্ত মাঝ্সওয়েল কোম্পানীর পুনর্গঠন 
ও ১৯২৫ সালে ক্রাইনলার কর্পোরেশনের জন্মলাভ এরই পরিণতি । 

কিন্তু সে সময় ১৯৫ সালে প্রচলিত কর নির্ধারণ প্রণালী, বিশেষত 
ঘে সব বিধিবলে ব্যক্তিগত্ত আয়ের সীম1, পরিমিত করা হয়ে থাকে, তা" 

চালু থাকলে অবস্থা কী হতো? অস্তভত আমার মনে হয়, সে অবস্থায় না 
ও ঘশের অধিকারী ওয়াপ্টার ক্রাইসলার বিবাট রকমের ব্যর্থতা বরণের 
ঝুকি নিতে রাঁজি হতেন কিন! সন্দেহ। কাজেই ক্রাইসলারের কর্পোরেশনও 
গড়ে উঠত না। পূর্ববর্তী ২৫ বৎসরকাল ওয়।প্টার ক্রাইসলার কোম্পানীর 
কৃষ্সনাপ্রবণ ও ফলগ্রদ প্রতিযোগিতার উদ্দীপন| দেখা যেত না। তাহলে 

লৃষগ্র মোটরযান শিল্পের এত উন্নতি হোত না ও তা অকার্ধকরী হতো । 

গত ২৫ বছরে ক্রাইসলার কর্পোরেশন ৮৭ কোটি ২০ *লক্ষ ডলাক্স 

প্রত্ক্ষ কর দিয়েছে। কাজেই যে শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রয়োজন 

ব্ম্নেছে, ভার ওপর ধ্বংসাস্মক করভার চাপান ম্হলজনক নয়। তাছাড়া, 

সালমশল1, পণ্য সরবরাহ ও অন্যান্ত বাবদে যে হাজার কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে» 

তা'থেকেও মোটা কর নিশ্য়ই সবকারী কোষাগারে জমা হয়েছে॥ 

পক্ষান্তরে মজুরী ও বেতন বাবদ প্রদত্ত তিনশ* কৌটা ডলার, লভ্যাংশ বাবদ 

প্রত ৪৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার এবং গাভী বিক্রয় বাবদ নীট ১ হাজার 

৪ শ' কোটি ডলার হতেও বিপুল পবিমাণ অর্থ সরকার নিশ্চয়ই কর 

হিসেবে কেটে নিয়েছে। ওয়ান্টার ক্রাইসলাঁর ও তাঁর সহযোগীরা যখনই 
কোন ত্রীক তৈয়াৰ করেছেন, তখন তিনি নতুন একজনেব ( গাড়ী চালক) 

চাকুরী সংস্থান করতে পরছেন ভেবে সস্ভোষ প্রকাশ করেছে । কোম্পানির 
'আরভ থেকে এ পর্যস্ত এক কোটি ৩০ লক্ষ যানবাহন নির্মাণ করা হয়েছে £ 

কাজেই যতদিন এগুলি চলতে থাকবে ততদিন এর প্রত্যেকটি থেকেই 

কর সংগৃহীত হবে। এরূপ অবস্থায় ভাবী ক্রাইসলারদের ওপর বাজেয়াপ্ত 
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মুলক কর ধার্য করে তাদের উৎসাহ স্তিমিত কর] জাতি হিসাবে আমাদের 

পক্ষে অদুরদণিতাঁর পরিচায়ক । 

যে যাই ব্লুকনা কেন, ১৯২২ সালের পরও ওয়ান্টার ক্রাইমলার তার 
পরিবারের জন্য খেটেছেন, যেমন তিনি খাটতেন ১৯২০ লালের আগে । তীর 

যন্ত্রপাতির বাক্সটি রক্ষিত হয়েছে ক্রাইসলার ভবনের শীর্ষে। কাজটা! অদ্ভুত 

মনে হলেও যথার্থই হয়েছে। এ সমস্ত যন্ত্রপাতি তিনি নিজে তৈরী 
করেছিলেন এবং এগুলি দিয়ে কাজ করেই তিনি যন্ত্রীর নৈপুণ্া অর্জন করেন। 

যন্ত্রবিদ হিসাবে নৈপুখ্যর পরিচয় দেবার পর ।তনি বিবাহের যোগ্যতা) 
অর্জন করেন। 

ক্রাইসলার কর্পোরেশনের বিরাট উৎপাদন ক্ষমতায় তিনি প্রচুর গর্ববোধ 
করতেন , কিন্ু নিউ ইয়ক সহরে ক্রাইসলাব সৌধটি প্রকৃতই তার অন্তরের 

প্রীতির নিদর্শন ।॥ একদা তিনি আমাকে বলেছিলেন, “ছেলেমেয়েরাই এটির 
মালিক। এতে আমার এক পেনিবও উপন্বত্ব নেই।৮ এ অট্রালিকাটি তার 

পরিবারের লোকজনেব ভাবী শ্িরাপত্তাঁর প্রতীক বলে তিনি মনে করতেন। 

এদত্বেও তা নিজের নাম বহনকাপী প্রতিঠান 'ক্রাইসলার কর্পোরেশন, এখন 
ভার পরিবাব ও অন্থান্ত মাধিন পরিবারের নিরাপত্তার পক্ষে আরও বন্ছ 

গুণ বেশি প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণত হযেছে । মহাযুদ্ধ তার জীবনকে 

আরও মহনীয় ও অর্থপূর্ণ করে তুলেছিল; শ্বচক্ষে দেখেছি ও দেখে অস্ভব 
করেছি ঘে, তার উদ্যমের ভে হর দিযে আমরিকীর ওুকত স্বন্ধূপ কী অভ্ভুত- 
ভাবেই ন! প্রকট হয়েছিল। 

স্পষ্টত একমাত্র অর্থ ই কদ।পি তাব জীব্নগথের সারথি ছিল না। বালক 

বয়স থেকেই সব ব্যাপারে কৃতিত্ব লাভের জন্য তব অলামান্ত ব্যগ্রত। দেখ! 

যেত : মাঞ্ষ ও যগ্রবিদরূপে তার সকল কমপ্রচেষ্টাতেও প্র একই আকাখার 

স্ষুরণ হয়েছিল। যতই তিনি উন্নতির উচ্চতর ধাপে আরোহণ করতে 

লাগলেন, ততই তিনি বৃহত্বর স্থযোগ লীভেব জন্তে'নিজেকে যোগ্যতর করে গড়ে 
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তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। ক্রাইসলার কর্পোরেশন গঠন ওষাঁণ্টাব ক্রাইসলারের 
জীবনেব স্ুুসঙ্গত পর্ণিতি। গুকৃত পক্ষে ঘে কোন পণ্যোৎ্পাদনকারী 

প্রতিষ্ঠানই এক একটি বিশালধায় যাস্ত্রিক সংস্থা বিশেষ। এতে অসংখ্য 

ছোটখাট সু্ত্র য্্রের সমাবেশ ঘটে থাকে । এগুলোকে এক্যতান সঙ্গীত 

হষ্টির উপযোগী বিভিন্ন বাছ্যস্ত্রের সজে তুলনা করা যেতে পারে। অস্্ঠ 
গায়ক ছাডা বাছ্যষন্ত্র একেবাবেই অকেজো । কিন্তু কথনো কখনো বাদ্যযন্ত্র ও 

গায়কের যথাযোগ্য মিলন সত্বেও সঙ্গীতরস পখধিবেশনের পবিবর্তে নাদত্রন্ষের 

কৃষ্টি হযে থাকে। সুখের বিষষ, স্বসংগঠিত উৎপাদনকাঁবী কোম্পানি সম্পর্ক 

ক্রইসলারেব নিজন্ব যে পাব্ণা ছিল, তাঁ'তে যন্ব ও নেতার পরিবর্তনের 

অপবিহ্ার্য ও অবিরাম প্রযে।জনীয়তাঁকে মেনে নেওয়া হয়েছিল । 

১৯৩৭ সাল নাগাদ ক্র।ইসলাব কর্পোবেশন ম'গঠন উৎকর্ষেব ৯বম শিখরে 

পৌছে। এবছর আলাপ অলোচনার সময় তিনি বলেছিলেন*যে তাঁকে 
আর কোম্পানিব অন্ততম পব্চি'লক মনে কন! অন্লচিত। তিনি বললেন, 

“আমা কথা বলছ? আমি ওব দর্শক মাত্র ।” প্রক্নত্ই তিনি দর্শকেব 

ভূমিকায় অভিনয কগছিলেন। 

আমাদের কাজ শেষ হবার ৪ ম্যাটার ইভিনিং পোস্টে প্রকাশিত 

বাব পর একদিন তিনি এব ফলে দেশব্য।পী যে বিস্মযকর সাঁড| জেগেছে, 

তার প্রতি আমাব দৃট্টি অকযণ কবে সন্থেষ প্রকাশ করলেন। 
অধিসেব বাইবে তিনি আমাকে এক তাঁডা চিঠি দেখালেন, উচ্চতায় 

খ্রগুলে! কযেক দনযুট, 'মাব সণ্খ্যায় মাত হাজার । ত'ছাডা, প্রত্যেক ডাকেই 

অসংখ্য অঠিশন্দনজ্ঞপক চিঠিপর আসছিল । এসহেও পত্রিকার প্রথম সংখ্যা 

ঝর হবাব পন তিনি বিশে উদ্বিগ্ন ছিলেন । 

তাব নিজন্ব দ্রশ্চিন্তাব জণ্তা কোনরূপ অস্থৃবিধা! বা বিলম্ব ঘটলে তিনি ক্ষম! 

প্রার্থনা কবতেন। এ সম্পর্কে তার কোনরূপ আন্তরিকতার অভাব ছিল ন1। 

তিনি বলতেন, “আমি জানি, আমাকে নিয়ে কাজ করা কষ্টকব , কিন্তু আপনি 
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এত ধৈর্যশীল 1” শুধুন্যায়বেধ থেকেই তার মুখ হতে এরূপ কথ| নিঃশুত 
হতো] না। যে বিষে তিনি নিজেই বিধিনিষেধ প্রয়োগ করেছেন, তিনি 

আমাকে দিয়ে সেটা পুনপাদ চালু করতে চেষ্টা করতেন। খুব বেশি দিনের 

কখা নয) তাৰ এরূপ আব একটা বিধিনিষেধ সম্পর্কে আমার কৌতুহল 
সঞ্চার হয়েছিল । 

কাগজে ধারাবাভিক বই বেরোন! সম্পর্কে সাবওয়ে বেলষ্ট্েশন ও অন্তান্ত 

স্থানে পোষ্টাব বিজ্ঞাপন আটাবাৰ ব্যবস্থা! সম্পর্কে তাৰ ঘোর আপত্তির কথা 

আমি শুনেছিলাম। তিনি আপত্তি কবেছিলেন কেন? 

“আমি ভয় পেয়েছিলাম ।” 

“কিসের ?” 

“অমিকদেব! তাপ এ সব পোষ্টারে হত লিখে বসবে ।” আমি তো 

হতভম্ব ঃ তিনিও তাঁর বক্তব্য ব্যখ্যা করতে চেষ্টা করলেন। বিদ্যুতের মতো 

এবার যেন বক্তব্য প্রকাশে সফল হলেন। 

“রাস্ত।য় ঠলিহীন ঘে(ডার মতো! আমি যে বহুকিছু দেখতে পাই।” 

ব্যাখ্যা ছাডাই তার বক্তথ্য বুঝ! অ'ম।ব পক্ষে উচিত ছিল। তিনি ছিলেন 

ঘোর সংবেদনশীল, অথবা উ।ব নিজের ভাষায় '্পর্শকাতর। অপরিমেয় 

দায়িত্ববোধেব জন্যই তাব মান।শক গঠন এজাতের হয়েছিল। যে বিরাট 

কারখানা তীর পরিচালনায় প্র।ণবন্ত ও আশ্ষষ রূপ পরিগ্রহ করেছিল, আমাদের 

অধধিকাঁংশের জীবনেই তার সঙ্গে তুলশীয় লোন কীতিই নেই। 
আর একট। বিষয়ে তার নিষেধ ছিল , সেটি হলে| «এই জীবনস্থতি'। এই 

কাহিনী প্রথমে একটা সামযিক পত্রে বের হবাব তেব বছর পর পুস্তকাঁকারে 

এবার প্রকাশিত হলো। 

১৯৩৬ সালে “ম্যাটীরডে ইভিনিং পে।.,5” সম্পাদক জর্জ হোরেস লরি- 

মারের মনে সর্বপ্রথমে জীবনস্থতি লেখ! সম্পর্কে চিন্তার উদয় হয়,__ক্রাইসলারের 

নয়। আমি সন্দিহান ছিল।ম। মিঃ ক্রাইস্লারের জনকয়েক ঘনিষউ সহযোগী 
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আমাকে আশ্বীন দিয়েছিলেন যে, পরে তাঁর সম্মতি ও নহযোগিতা পাওয়! 

সাবে। কিন্ত তাবা এবিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে সে সময়ই তার কাছে 

এক্সপ প্রস্তাব করা নিশ্ষল। তা ছাডা শুভক্ষণে প্রস্তাৰ কবলে অল্লেতেই কাজ 
হতে পারে $ কিন্তু বর্তমানে চেষ্টা করে বিফল হলে তখন মনে সঙ্কোচ আসবে 

সুতরাং আমি অপরের কাহিনীর উল্লেখ মিঃ লরিষারের উৎস্থকা স্ষ্টির চেষ্টা 

কবলাম , তখন তিনি আমাকে বললেন ষে, ক্রাইসলারের কাহিনীই তার কাছে 
বাঞ্চনীয়। সাধারণত একজন স্বাধীনভাবে জীবিক। নির্বাহকারী সাংবাদিকই 

রোজগারের জন্য তাঁব বাহিনী বচনা করতে লমুৎস্থক , কিন্তু এবার একজন 
সম্পাদকই আমাব ওৎস্থকা জাগিয়ে তুলতে তৎপর হযেছিলেন। 

এ ব্যাপ।রেব অপর দিকও ছিল; সেটা আমাব কাছে সত্যই বিশ্ময়কর 

মনে হয়েছিল। পূর্বে আমি মিঃ লবিমাধকে মোটবধান উৎপাদনকাঁগীদের 
জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে কোনরূপ আগ্র প্রকাশ করতে দেখিনি। আপাতত 
মনে হয়েছিল, একজনের কাহিনী প্রকাশিত হলে, অন্য সকলে অসন্তুষ্ট হতে 

পাঁরেন। একদ1 আমি নিজেই ক্রাইসলানের জীবন-চবিত রচনার কথা বলতে 

ঃলাহপী হয়েছিলাম । যাহে।ক, পরে মিঃ লরিমারের মত বদল হয়। 

ক্রাইসলারের জীবনী অন্য সকালেব চেয়ে শ্বতন্ত্র প্রকার হবে কেন তছিষয়ে 

তিনি কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ কবেন। প্রথমত, ক্রাইসল।র-সৌখ মোটামুটিভাবে 
ধরতে গেলে বিশ্বেব সর্বোচ্চ অট্টালিক1 ; দ্বিতীয়ত, দেশের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ যেসব 

মোটর চলাচল করছে, তাদের প্রত্যেক চারটির মধ্যে একটিই ক্রাইসলার 

গাভী। স্পষ্টত এ নামটি কাউণ্ট অব মণি ক্রিষ্টোব মতোই ঘোর রহস্যজনক ॥ 

মিঃ লবিমার আর যেসব হেতু উল্লেখ করলেন, সেগুলে! স্বভাবতই আগ্রহ 

সঞ্চারকাবী, কাজেই এব সাংবাদিক মূল্য9 সমর্ধিক। মন্দার সময় মিঃ 
ক্রাইসলার কী করে তার কোম্পানির শক্কিবৃদ্ধি করেছিলেন, পে কাহিনী বর্ণদার 

সময় সম্পাদকের উৎসাহের আসল হেতু প্রকাশ হয়ে পড়ে। এর পর অবন্ঠ 
স্পরবর্তীকালে ক্রাইসলার কাহিনী প্রকাশ করা কেন অসাযগুল্পূর্ণ হবে ভিন্নি 
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তার কারণ ব্যক্ত কবলেন। এতে আমি নিরাশ হলাম। তার অব্নর 

গ্রহণের শিদ্ধান্তেব বিষয় তিনি আমাকে চুপি চুপি জানালেন ॥ তিনি বললেন, 
“আমার সম্পাদনায় €পাস্টে শিল্পপতির সাফ্ল্যম্ডিত জীবনের শেষ ইতিবৃত্ত 

হবে ক্রাইসলার কাহিনী ।” সর্বোপবি তিনি আমাকে একটি পরিচয়পত্র দিতে 
চইলেন। স্ৃতরাং মিঃ ক্র ইসলারের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে তার পাঠীবার 

পর আমি নিউ ইয়র্কে ফিরে গেলাম। মিঃ ক্রাইসলাঁর কয়েক মিনিট 

চিন্তার পৰ মিঃ লশিমার লিখিত পত্রে শুপণ নোট কেটে লিখলেন “মিঃ 

স্পার্কল-এস সঙ্গে কাজ করবো ।৮ 

খন আমার আনন? আগ ধবেনা। কিন্তু মাপ কয়েক বাদে একটা 

পবিব্র্তন হলে । এমনকি তের থছন পব€ আমার অসন্তোষ সঙ্গত প্রতিপন্থ 

হয়েছে বলে মনে ভয। এনপ জীবনী খচনান হুঃসাহন করা আমার পক্ষে 

উচিত কাঁদ হয়নি। অপর পক্ষের সহযোগিতাঁন মধ্যে যেটা ভালভাবে কর! 

(যত লেখার বিষায় মেই সীমান্ত একটুব কথ। ছেড়ে দিলে ক্রাইস্লারের 

আত্মকাহিনীর মোটামুটি অংশ ভালভাবেই লেখ! হয়েছিল। আমি ও 
মিঃ লবিমাব উভধেই একাজে সন্থষ্ট হয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম 
পাঙ্ুলিপির যে কোন জাযগাঁধ ভিনি শুধু লিখে দেবেন *'ঠিক আছে। ডব্লিউ, 
পি, ক্রাইনলার, বড ।” 

দুঃখের কথা এই, একাজের জন্য যেসময় ব্যয় করবো বলে আমি ইচ্ছা 

করেছিলাম, তাত্র চেয়ে ঢেব বেশি দিন গেগে গেল, কাবণ আমাদের মধ্যে 

ধেখাসাঁক্ষাতের সময়ে আমগা নাঁনা ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলাম । তিনি 

গল্পচ্ছলে তার জীবনের ঘটনাবলী বলে যেতেন, আর একজন শ্রুতি গিখন 

বিশারদ ভা" সংকেত লিপিতে লিখে নিয়ে ভাঁষাস্তবিত করতেন। কিন্ধ 

এ-লেখাও তাব অনুমোদন লাভ করে , একাব্ণ জানের ক্ষেতে এটার 

স্বীকৃতিলাভ করেনি। 

এক সম্দ্ব আমি কয়েক মপ্লাহ তাব সঙ্গে দেখা করতে পারিিনি। কিক 
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ডিসেম্বরের মধ্যভাগে টেলিফোনষে।গে আহ্বান এলো ১ “কর্তা ফিরে এসেছেন ; 
সকালে তিনি নিঝঞ্ধাট থাকবেন। আপনি কি অ।সতে পারবেন £” 

পরোক্ষে একট| কথ খ্ুনেছিল।ম। মিঃ ক্রাইসল।ব নাকি প্রতিলিপিতে 

উল্লেখিত কষেকটি বিষয়ে নিবাঁশ হয়েছেন । কাজেই প্রচুর কাটছাটের আভাস 
পাঁওয়া গেল। গানটা ক্রাইসলারকে দেখবার জন্তে আমি অধৈর্য হয়ে 

পড়েছিলাম, ক্রাইসলাব সৌধেন একটা লিখ্ট-এ উঠবার সময় আমার এই 

ব্যগ্রতা৷ প্রকাশ হযে পডল। 

আমাদের অ'লাপ শুন হলে|। কিন্ধ তাঁর ভাব।?তশষ্য ও অতিবিক্ত মৃদু 

শ্বাস নিতে মাঝে মাঝ গল্পের ছেদ পডতে লাগল। তাখ মোদ্দা কথা ছিল, 

আমি সব কিছু পিখে থাকলে বিপদ ঘটবে, “আমি এখুনি সব কিছু প্রত্যাহার 

করেনোব। সবকিছু কেটেকূটে দোব1” তার এদখ মুছু শামানিকে যদি 

ইটরুপে কল্পনা কলা থেত তাঁভলে এগুলি নিবে ইসা সৌপ্ধব চেয়েও ব্ড 

এক সৌধ নিঠীণ কব। যেত। 
যেদিনের কথা বঞ্ছি, তার আশের দিন তিশি আমাঁণ কাঁচে ফেলব 

কাহিনী বলেছিনেন, সেদিন তিনি তাপ অধিকাঁ*শহই পশেস্ছন। তাঁর নিজস্ব 

অযিসটি অতি শচতে অবস্থিত , মান হতো যেন সবক্ষণ অতলাস্তিকেণ বডো 

হাওয়া কক্ষে ব্ষে চলেছে, জানালার খডখডিব ঠিক বাইবে যেন ভঁতেব করুণ 

কান্নার শব্দময় আঙাঁস। তীর ডেস্দের ওপব হ্ববহ্িত টাঁইপকব! একটি কাগজ 

তিনি দু'হাতে চেপে ধবেছিলেন। স্ুতবাং এদিন বাতাসে শো শো শব 

সম্পর্কে খুবই সঙগাগ ছিলাম । 

“আমাপ কামা বস্ত কিঃ জানতে চাও? এসব ছাটকাট করে আর 

চেলাকাঁঠের অআ।টির মতো] জড় করে।।৮ পেশ্সিলে বৃত্তাকাব একটি 
চিহ্কের ওপর তিনি আঙুল দিয়ে টিপে ধবছিলেন; ওটা একট| বড 

হাতে লেখা “আমি। “এই যে আমি আমি আমি শব্দ, এতেই আমার 
বত ভয়।” 
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সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বস্তির নিঃশ্বান ফেললাম। তীর বক্তব্য সত্যই লিঙ্গ 

কাহিনীর বস্বনিষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত সমালোচনা । আত্মজীবন্দীর পাঠকগণ কতটা 
পরিমাণ “বি ভিটামিন-বকিত জাঁনিনে, কিন্তু তারা নিশ্চই অন্যের 

হাত্রাতিরিক্ত আমির” প্রযোগে ক্লান্তি বোধ করে থাকেন। এখানে ওয়ান্টার 
ক্রাইসলারের মানও এজাতীয় কোন চিন্তা পীডাদাঁয়ক হযে থাঁকবে। 

অন্যের গভ। প্রতিষ্ঠান স্রসংগঠিত ও পরিচালন। ক€তে অপুব দক্ষতা তার 
ছিল। কর্মীর মযাদা রক্ষায় তিনি কদাপি পশ্চাৎপদ হননি । বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
সে তিনি প্রায়ই মজিমত ও কর্কশ ব্যবহার কগলেও মাধারণ কর্মীর কথা তিনি 
কদাপি ভূল যেতেন না। 

একদিনের ঘটনা স্মরণ আছে। নোংরা খাকির পোশাক পরিহিত জনৈক 
যুবক মিঃ ক্রাইসলরের খাসকামবায় আমাদের পুন.প্রবেশে বিশ্মিত হোসে 
পড়ে। লোকটিব কাজ জানালা সাফ কথা , যারা নিউইমকর আকাশম্পশী 
আট্টালিকাবৰ জানাল! সাফ করে থাকে* বীমা কোম্পানি গুল! তাদের প্রথম 
শ্রেণীর ঞঃসাহসী বাক্তি বলে গণ্য করে থাকে । কিছু দিন আগেও এদের 
জীবনবীহ্] কগ। হতো! না এবং এখন এরা সাধারণ বীমণকাবীদের প্রিমিয়মের 
দেছগ্রণ প্রমিয়ম দিয়ে থাকে । এই ব্যর্তি আমাদের দেখেই তাভাভাড়ি 
তার বালতি, জানালা মোছার কাপড হত্যাদি নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো। 

“এতো তাঁডাহুড। করছে! কেণঃ ছেলে?” 

“আপনারা ব্যস্ত । আমি চলে যাচ্ছি ।» এই স্বাধীন কর্মীটির মুখ 
থেকে কোনও আন্ুষ্ঠটটনিক সম্বোধন বেকল না। 

“মোন ছেলে, ভোমার বাইদে ফেত হবে না। দেখ, কোমার মাইনেত” 
কটি জানাল সাফ করলে, তাবই উপণ নির্ভব করে। সত্যি নয় কি?” 

“মিঃ ক্রাইসল।ব, আমি থখ।কলে কি আপশাদেব অন্থবিধে হবে ন। ? 

“ন। ভবে না), আমার উপস্থিতিতে কোঁমার অশ্থুবিধা হলে তোমার কাজ 
শেষ না হওয়া! পষস্ত আমি অন্ত ঘর ব্/যবহাব কববে1 1” 

জানালাব খভখভিগুলো সাফ করে লোকটি চলে গেলে মিঃ ক্রাইসলার শুধু 
বললেন, “বহু বছর আমি এ নিয়ে মাথা খারাপ কবেছি | 

“বী বললে ?” 
“যখনই কোন শ্রমিককে দেখি তখনই তাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা 

করি ষে আমিও ভাদেরি একজন। ধে কোন রাতে অফিস ভাগের 

১৫ 
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সময় আমার হালচাল দেখো! প্রবেশ ও নির্গমনের সময় কমীদের 

কিছু না কিছু আমি বলবই। এক তলায়" তথ্য সরবরাঁহকাণী যুবকটি 
পেছন দিয়ে বসে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁকে কিছু বলবো, তাকেও কিছু বলতে 
হয়ই। আমি তাকে বলি, “গুভ নাইট? । এখন এর। আমাকে দেখামাত্র 

আলাপ করে থাকে ।” 

খুব কম লোকই তার মতো এমন জে।র দিয়ে কথা কইতে অভ্যস্ত ঃ 
কোন দুঃসাহপিক কাহিনীব বর্ণশাকালে যেকোন উত্তম নাটকের দ্বিতীয় 
সর্গের চরমাবস্থাপ মতোই তান আবৃত্তি শিহবণ জাগাতো। তবু বক্তব্য শেষ 
হবার সঙ্গেই তার মনের অবস্থাবও হঠাৎ পরিবর্তন হতো! , তিনি বুঝলেন ষে 
আম।ব আগ্রহের আঙালে একটা উদ্দেশ কাজ করছে। হঠাৎ তিনি 
বলতেন, “এ ঘটনা ব্যবভা৭ করতে পারবে শা। এতে অন্তের 
আতে ঘা লাগবে ।৮” আবাগ এক সময় তিনি মহ ভত্সনার স্থরে বলতেন, 

“কোন লোকেবই নিজের ঢাক নিঙ্গের পিটান উচিত নয়।” এসত্বেও তিনি 

নিজেন প্ররুত মনোভাব গোপন কবতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকার শাসন 
কতৃপক্ষের জাতীষ পুনবায়ণ সংস্থা ন্যাশনাল রিকভাবি আ্যাডমিনিস্টে শন 

অথবা এন, আর, এ নীতি সম্পর্কে তিনি নিয্াক্ত মন্যব্য করেন ২ “এটাই তো 
এন, আর, এ-র যত দোষ। তাবা াঁলমন্দের বিচার করে না, পচা ও ভাল 
আপেণ একই বস্তাবন্দী কবে। এদেশে বহু ভাল ব্যবসা রয়েছে , মন্দের চেয়ে 
ভাল'ব স'খ্যাই বেশি । এজন্যেই তো] ব্যবসায়ী সমাজের অধিকাংশই শাসন 
কর্তপক্ষের বিরুদ্ধব!দী |” 

অবশ্ঠ শাসনব্যবস্থা বিবোধী তিনি ছিলেন না। কিন্তু স্বীয় নামবাহী 

তার কোম্পানী, তাব প্রতিপালিত কর্মচাবীদল ও কারখানায় উৎপন্ন বস্ত 
সম্পর্কে অমন্তব গর্ব তাব ছিল। কিন্তু অগ্নযাৎ্গার্ী আগ্নেষগিরির গলিত 
লাভান্োতেৰ মতো ওয়াশিংটন হতে সব বুকমের ব্যবসার বিরুদ্ধে জঘন্ত ও 
বিপজ্জনক প্রচাবণ! শুরু হয়েছিল । 

উইলিয়াম লি ডুগাণ্ট একট! ঘটনার কথা আমাকে বলেছিলেন। 
ওয়াশিংটনের এক হোঁটেলে মোটর শিল্পের অধিপতিদ্দের এক বৈঠক হচ্ছে; 
ওয়াণ্টাব ক্রাইসলার এতে উপস্থিত। মোঁটরশিল্পে কাযোপযোগী একটি “বিধিঃ 
রচনা কবা ও তদনুষাপী মোটব উত্পাদনের ব্যবস্থা করাই শবার উদ্দেস্ত। 
জেনাবেল হিউ জনসনও সম্মেলনে ষোগ দিষেছেন। কিন্তু তার আচার ব্যবহার 
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ছ্রত্ত নয়। সবাইকে দিয়ে তিনি সই করিয়ে নিচ্ছিলেন, “নাও সই দাও |” 
যেন তিনিই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবক্তা । 

উপস্থিত বাবপায়ীবর্গের কাছে হিউ জনসনেব আঁচবণ রুট, কর্কশ ও 

অশিষ্ট মনে হলো । ওয়াণ্টাব ক্রাইসলান হিউ জনসনেপ মুখের খুব কাছে 
নিজের মুখ শিয়ে গেলেন, আব নিজে বিস্বাপ্গিত কবানুলি এন, আর, 
এ-ব কর্তার সাটের বুকের দিকটায় স্থাপন ববে বললেন। “বসো ন। মশায়, 
সোনালি স্থস্খিচিত পোষাঁকধ।বী অমুক ।” বলেই তিনি ঠেলে দিলেন। 
হিউ জনসনও গজর গজব কবে বসে পডলেন। এপ পব জনসন বেশ 
খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। ক্রাইসনার বাস্তব যু দেখিয়ে 
বললেন, “যদি মাকিন যুক্তবাটেপ প্রত্যবের মনে এ চিন্তা ঢুকিষে 'দন 
যে নিছক ব্যবসা নলেই এদেশে ব্যবস্থ! ১ানই খারাপ, তাহলে ফপ কি 
হবে বুঝতে পারছেন? শিঘাৎ বিদ্রাহ হবণে। তবে কথা হচ্ছে এই, 

গবর্ণমেণ্ট যদি সব ব্যবসা ও শিঞ্প পবিচাশনাব ভার গ্রহণ কবেন, তাহলে 
গোট। দেশে মাগুধকেই তাদের পরিচালনা বরতে ভবে। তার মনে 
সব কিছুই চালাতে হবে। কিন্ত এখানেই যত বিপদ। কোন কোন 
ব্যবস। যেঃন খারাপ, তেমনি সবকাণী বাবস্থ!তেই ষত সন বিপদ “বশি। 

এর পব বৈঠক শেষ হয়। আবঙ্াওযা একটু ছাল। জেনাগল মহোদয় সেই 
উৎপাদককে “ওষাণ্ট? বলে সঙ্বোধন বণলেন। পক্ষান্তরে অপর পক্ষও তার 
শিষ্টতাঁর প্রতিদান করে তা'কে “হিউ? বো আভিভিত কবেন। 

তাব দেহাবসানেৰ সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রাইসলার কর্পোরেশনে ওয়াঁণ্টার 
ক্রাইমলাবেব নেতৃত্বের অবসান ঘটেনি, সে নেতৃত্বের শেষ হতে এখনো 
দেরি। তার প্রভ।বাধীন ব্যক্তিদের ম”প) সাবাত্ধষ্টর দৃষ্টান্ত কে, টি, কেলার ; 
তিনি কর্পোবেশনের সভাপতি । মিঃ ভ্রাইসলাবেব দশম মৃত্যু বাধিকীর 
অব্যবহিত পৃবে মিঃ বেলার বলেছিলেন, “একথা বলতে সংকোচ পেই, 
বিগত দশবার বছরেণ মধ্যে যেসব বড রবমের সিদ্ধান্ত আমব। গ্রহণ 
করেছি, তাতে আমক1 ওয়াল্টাৰ এাইসলাবেরই প্রবতিত কয়েকটি মৌলিক 
নীতিরই সারবত্ত' প্রতিষ্ঠিত করেছি ।” 

কর্পোরেশনের সম্প্রনাবণেব ভার সম্পর্কেও মিঃ কেলার পূর্বের অগঠন্যত 
নীতি বজায় রেখেছেন । এক! তারা মাত্রাতিরিক্ত কারখানা সম্প্রসারণের 
কুফল পখাপোচনা করে এইক্ধপ একট! চুক্তিন মতো করেছিলেন যে বছরে শত- 
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কর! দশ ভাগের বেশি ক্রাইসলার কর্পে।রেশনের সম্প্রনারণ করা হবে লা। 
অবশ্ত তার পূর্বে একবার অকস্মাৎ ক্রাইদলার কর্পোরেশনের আয়তন ধ।৯ গুণ 
বেডে যায়। 

১৯২৫ সালে ক্রাইসলার কর্পোরেশনের জীবনপ্রভাত $ এঁ সময় বাধিক 
উৎপাদনের ভিত্তিতে মোট উৎপাদন শিল্পে এই কর্পোরেশন বত্রিশতম 
স্বানাধিকারী হয়। এরমাত্র কয়েক বছরের ভেতরই ক্রাইসলার কর্পোরেশন 
জেনারেল মোটর ছাড়া যে কোন কোম্পানী অপেক্ষা বেশী 
মোটর গাডী উৎপাদন করতে থাকে। ডঙ্জ কোম্পানি কিনে নেবার 
পরে এর উৎপাদন ক্ষমতা ও নানাস্থানে বিস্তৃত বিক্রয়কেন্দ্রসমূ5 কর্পোরেশনের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ঃ তার ধলেই কর্পোরেশনের অভূতপূর্ব বিস্তাগ ঘটে। 
এক সমম় মিঃ ক্রাইশলার আমাকে বলেছিলেন, “ভজ কেনাই আমার 
সবচেয়ে বড কৃতিত্ব।৮ ক্রাইসলার ও ভঙ্গ প্রতিষ্ঠানকে এক মঙ্গে যুক্ত 
করে মিঃ ঞাইধলার মোটব উপাদনের কারখান।কে শুধু আয়তনেই 
বাডান নাই, এটাকে যথেষ্ট বডও কবেছিলেন ১ অর্থাৎ আমেরিকার 
বাজারে গাভীর অসম্ভব চাহিদ1 পূণকপ্সে বিগাট উৎপাদন ষক্তের পূর্ণ ক্ষমতা 
প্রয়োগ কবলেন। বাস্তবিক, এই চাহিদার অভাব থাকান জন্যই ১৯২০ সালে 
ফ্রান্সের সাইট্রোযষেন মোটর কোম্পানিকে জেনারেল মে'টরস-এর অন্তত ক্ত 
করা সঙ্গত নয বলে তিশি স্ভিপ করোছলেন। সাইট্রোয়েন কাবখানার 
পীমা ফ্রান্সেন মধ্যেই আবদ্ধ ছিপ, এর কারণ তদাশীস্তন ইউরোপের 
দেশে দেশে প্রচলিত শুদ্ধগত বাধা । সেই ঘটণার পঞ্চ আজ ত্রিশ বছর 

চলে গেছে, মাঝখানে একটি বিশ্বযুদ্ধ স'ঘটিত হয়ে গোছ। এখন 
হউরোপায় অথনীতপ এই খিবাট এটি দূৰ কানে ভাব একট! সামঞজন্ত 

সাধন কগ।ই আমাদের পবপাঁদ্বপীতির অন্যতম মুখ্য উন্দশ্য হয়ে দ'ডিয়েছে। 
স্বর্শাল পরিকল্পনায় স্ষ্ট তহবিলের অর্থ দিয়ে আঁমণা যা করবা চেষ্টা 
করছি তাঁর একট। বড অংশেরই লক্ষ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যেমন এভিশ লী, 
পশ্চিগ ইউখোপকেও তেমনি শর্তিখ।লী করা । উৎপাদনশাও্র দিক থেকে 
আমেিকার এ্তি' এখন প্রচুর, কাণ্ণ এদেশের বাজার সম্পূর্ণ স্থসংহত 
আগ সেখান থেকে মাফিন পণ্যোত্পাদকদ্ের প্রতিভাব প্রতি সবাই একট। 
চ)ালেগ আসছে। 

অবশ্থ মাল বিক্রযের উপযে!গী বিরাট ক্ষেত্র না থাকলে কারখানার বিরাট 
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আয়তনের জন্য অনুতাপ করতে হ'তে পারে। কিন্তু শেভ্রলে, ফোর্ড ও প্রিমাথ 
শাড়ী ঠয়ার করতে হলে বু5ৎ আয়তনেরও বিশেষ প্রয়োজন । 

জাতি হিসেবে আমব] ষে বিপুল শক্তির অধিকারী, তা'র আমল হেতু 
এখানেই নিহিত । তবে ব্যক্তির অধিকার বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টে 
আমাদের অবিচল আস্থা রয়েছে বলেই এতাবৎকাল এ-পদ্ধতির স্থ-প্রয়োগ 

হয়েছে । সান্প্রতিক কালে স্বাধীন ব্যক্তিগত উদ্বোগের প্রতি মৌখিক সমর্থন 
জানিয়ে যথেষ্ট প্রচার হয়েছে, আবাব এই স্বাধীন ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনের 
জন্যও বহু অশ্ডভ প্রচেষ্টা হয়েছে। 

ভানকার্কের সময়ও ওয়াপ্টার ক্লাইসলার জীবিত ছিলেন; অব্য তখন 
তিনি অথব। সমষট। ১৯৪০ সালে মে মাস। প্রত প্রস্তাবে আমেরিকার 
পক্ষে এ সময়ই যুদ্ধ আরম্ভ । এব দেড ব্ছব পরে পার্লহারবার আক্রমণে 
নৃশংস শক্রব গভীর অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পডে। আবাৰ ১৯৫০ সালের 
প্রারস্তে আমবা আর একটি ভ্রুব প্রতিপক্ষের দ্বারা অতকিত আক্রমণের 
আশংকায় সন্ত্রস্ত হয়ে পডেছিলাম। এব্যাপাবে উপধু্পরি সমাজতন্ত্রবাদের 
কাছে অবিবেচন প্রস্থত আম্মপমর্পনের কলে কী বিপর্যয় ঘটতে পারে, জে 
বিষয় আমাদেখ বিবেচনা! কবা কতব্ায। যে সমাজব্যব্স্থার অধীনে ওয়াণ্টার 
ক্রাইসলারের মতো! বিরাট পুরুমের আবির্(ব ঘটেছিল, সমাজতন্ত্রবাদ সেই 
সমাজ ব্যবস্থার ঘোরতব বিরোধী । 

ক্রাইসলার যদি কানসামের অন্তগত এলিন হতে অন্যত্র যেতে প্রলুক না 
হতেন তাহলে বিগত মহাযুদ্ধে মাদের সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহারের উপধোগী 
বিভিন্ন দ্রব্যোৎ্পাঁদন অনম্তবরূপে ব্যাহত হতো । আর ১৯২৫ সালে যর্দি 
ক্রাইসলার করপোবেশন গঠনের ব্যাপাে আমাদের প্রতিপক্ষ তাকে নিরুদ্ম 
সাহিত কবতে সমথ হতো, তবে বিশ্বুখে তাদের কী বিরাট লাভই না 
হতো! হয়ত যেসব দ্রব্য উত্পাদন কর। হয়েছিল, তা” নির্মাণ কর। যেতো 
[কনা কে বলবে। বিগত যুছে' ঞ্াইসল [এ কর্পোরেশন যে সব সমরোপকরণ 
তৈয়ার করে, নিচে তার তালিকা দেওযা হলে! ঃ 

(১) ২৫ হাজাব ট্যাঙ্ক, 
(২) ১৮ হাজার রাইট বি-২৭ ইঞ্জিন 
(৩) ৬০ হাজার বফব্ন কামান 
(৪) &€ হাজার [ব-২৯ ফিউলল্জে আসেমব্রিজ 
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(৫) ১* হাজার নৌ ইঞ্জিন 
(৬) ১ হাজার কর্সেয়ার অবতবণকাী গিয়ার 
(৭) ৩০ হাজার অগ্রি-নিবাঁপক যন্ত্র 
(৮) ৩ লক্ষ হাউই (রকেট) 
(৯) ৩ লক্ষ ৬* হাজার ব. শ্যাকল্ম 

(১০) ১ কোটি ২০ লক্ষ ভুরালুমিনাম ফোজিংস্ 
(১১) ৪ লক্ষ ৩৫ হাঁজার সেনাবিভাগীয় রক 
(১২) ১২ হাজার ট্যাঙ্ক ইঞ্জিন 
(১৩) € হাজার ৫শ” কার্টিস হেলডাইভার সেন্ট(র উইস্ 
(১৪) ২ হাজার পাডার আযণ্টেনা মাউণ্টস্ 
(১৫) ৫ হাজাব ৫শ; স্পেরি গাইলো কম্পাস 
(১৬) ৩ শ* কেটি ক্ষুত্রাকার ক্ষেপনাস্ত্রেপ গুলিগোলা 
(১৭) ১০০ মাইল সাবমেরিন শিকারের জাল 
(১৮) ১৫৮৬ টি সন্ধানী আলোর রশ্মিবিচ্ঞ রণ যস্থ 

প্রত্যেকবার আমার সঙ্গে তাব আল।পেণ সময় ঞাইসলারেপ চোখ দিয়ে 
জল গড়িয়ে পড়ত ; যখন তিনি ৮বিদ যুবক ছিলেন, হয়ত তার সেই অতীত 
জীবনেব কথা স্মবণ হতে।। প্রথম প্রথম আমি ওুল কনে ভাবতাম, নিজেও 
জন্যই তার যত বেদনা । কিন্ধ পবিশেষে আমি উপলপ্%ধি কবতে পারলাম 
যে মালগাভীতে করে সহর হতে সহরাস্তবে গমন এব" কাজের ও অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয়ের যোগ প্রত্যাশায অতীত বহুবচছরসহ তার প্রথম যাত্রাবস্তের অস্ভ 
শ্ছচচনার কথা মনে করেই তিনি এত বিচলিত হযে পডতেন। অবশ্ঠ এটা 
ক্লুতজ্ঞতা হ্বীকাৰ, আমেরিক।ব যে বিবিবিখান তাপ বিপুল সাফল্য সম্ভব 
করেছিল, তাদের সকলের উদ্দেশ্তেই এ-কতভত| নিবেদিত । অন্য যেসব 
নিঃসঙ্গ যুবক সফলত। লাভের প্রত্যাশায় এখন৭ সচেষ্ট, তাবা তার কাহিনী 
জেনে উৎ্নাহিত হবে,-এই আশাতেই তিনি তার জীবনবৃত্তান্ত বপে গেছেন। 


